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ADNOTARE 

Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta 

Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale, 

teza de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2023 

 
Volumul și structura tezei. Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii și 

recomandări, bibliografie 181 surse, 24 anexe, 13 figuri, 13 tabele. Total 150 pagini. 

Cuvinte-cheie: interculturalitate, diversitate culturală, educație interculturală, competență, competență 

interculturală, tehnologie referențială, globalizare, atitudine față de altul, curiozitate împlinită. 

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației. 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-aplicativă, elaborarea și validarea Modelului de 

formare a competenței interculturale a  elevilor din clasele gimnaziale în vederea racordării la cerințele 

actuale din învățământ. 

Obiectivele cercetării: Stabilirea cadrului teoretic al educației interculturale, a competenței și 

competenței interculturale, prin studiul și dezvoltarea conceptelor de bază; studierea factorilor generatori ai 

diversității culturale (globalizarea, demografia, migrația, diversitatea lingvistică etc.), ca semnificații ale 

schimbărilor educaționale; examinarea specificului abordării interculturale și a formării competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale (evoluție, caracteristici, funcții, perspective, dimensiuni, 

accepții), ca factor de reușită; elaborarea Tehnologiei referențiale de formare a competenței interculturale a 

elevilor (FCIE 10), ca instrument formativ de bază; valorificarea experimentală a Tehnologiei referențiale 

FCIE (10) și validarea rezultatelor obținute. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea se circumscrie în mediul școlar gimnazial 

extracurricular, prin identificarea direcțiilor de formare a competenței interculturale. Acest proces include 

reperele teoretico-aplicative necesare pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor axate pe 

interculturalitate. Din această perspectivă: a fost conceptualizat Modelul formării competenței interculturale 

a  elevilor (clasele gimnaziale); a fost proiectată și valorificată Tehnologia referențială FCIE (10), reperată 

pe ideea „Curiozității împlinite”, a fost elaborată Matricea strategiilor educaționale în vederea formării 

competenței intercuturale a elevilor din clasele gimnaziale; s-a configurat Constructul de formare a cadrelor 

didactice în vederea formării competenței interculturale; a fost elaborat și testat Auxiliarul didactic „Educația 

interculturală – clasa a VI-a” pentru profesori.  

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice constau în 

conceptualizarea Modelului formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale), fapt care a 

reperat structurarea și valorificarea Tehnologiei referențiale FCIE (10) în activități formative nemijlocite, în 

vederea formării competenței interculturale la nivelul elevilor din clasele gimnaziale. 

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în determinarea reperelor teoretice ale educației și 

competenței interculturale, reconceptualizarea noțiunilor educație interculturală, competență interculturală, 

curiozitate împlinită, tehnologie referențială, delimitarea și interpretarea aspectelor competenței 

interculturale raportate la direcțiile care au generat diversitatea culturală; fundamentarea teoretică a Modelului 

formării competenței interculturale a elevilor. 

Valoarea aplicativă a lucrării se regăsește în stabilirea și confirmarea instrumentelor formative, care 

își găsesc relevanța în valorificarea practică, având valoare generală și constituind, în același timp, premisa 

suplimentării activităților școlare în vederea rezultativității. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele științifice au fost valorificate în instituțiile școlare 

din România (Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș; Școala Gimnazială Micești, 

județul Argeș), la nivelul a 255 elevi pre-experiment și experiment și în alte școli din județ, la nivelul a 54 

cadre didactice. 
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АННОТАЦИЯ 

Доробанцу-Дина Роксана-Джоржета 

Формирование межкультурной компетенции учащихся средней школы, 

докторская диссертация по педагогическим наукам, Кишинев, 2023 г 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, 

библиографии 181 источника, 24 приложений, 13 рисунков, 13 таблиц. Всего 150 страниц. 

Ключевые слова: интеркультурность, культурное разнообразие, межкультурное образование, 

компетенция, межкультурная компетенция, референтная технология, глобализация, отношение к другому, 

удовлетворенное любопытство. 

Область исследования относится к общей теории образования. 

Цель исследования состоит в теоретико-прикладном обосновании, разработке и апробации Модели 

формирования межкультурной компетенции учащихся общеобразовательных школ с целью ее привязки к 

современным образовательным требованиям. 

Цели исследования: Создание теоретических основ межкультурного образования, компетентности и 

межкультурной компетентности посредством изучения и разработки основных понятий; изучение 

порождающих факторов культурного разнообразия (глобализация, демография, миграция, языковое 

разнообразие и др.), как смыслов образовательных изменений; рассмотрение специфики межкультурного 

подхода и формирования межкультурной компетентности учащихся средней школы (эволюция, особенности, 

функции, перспективы, измерения, приемы), как фактора успеха; разработка референтной технологии 

обучения межкультурной компетенции студентов (FCIE 10), как базового средства обучения; 

экспериментальное использование эталонной технологии FCIE (10) и проверка полученных результатов. 

Новизна и научная оригинальность. Исследование ограничивается внеурочной средой 

общеобразовательной школы, путем выявления направлений формирования межкультурной компетенции. 

Этот процесс включает в себя теоретико-прикладные этапы, необходимые для изменения отношения и 

поведения, ориентированного на межкультурность. С этой точки зрения: была концептуализирована Модель 

формирования межкультурной компетентности учащихся (средних классов); разработана и капитализирована 

эталонная технология FCIE (10), основанная на идее «Удовлетворенного любопытства», разработана Матрица 

образовательных стратегий для обучения межкультурной компетентности учащихся средних школ; была 

создана Структура подготовки учителей для обучения межкультурной компетентности; Разработано и 

апробировано Учебно-методическое пособие «Межкультурное образование - 6 класс» для учителей. 

Полученные результаты, способствовавшие решению научной задачи, заключаются в 

концептуализации Модели формирования межкультурной компетентности учащихся (средних классов), что 

определило структурирование и валоризацию Справочной технологии ФКИЭ (10) в прямом обучающая 

деятельность, направленная на формирование межкультурной компетенции на уровне обучающихся в классах 

вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении теоретических ориентиров 

межкультурного образования и компетентности, реконцептуализации понятий межкультурного образования, 

межкультурной компетентности, удовлетворенного любопытства, референтной технологии, разграничении и 

интерпретации аспектов межкультурной компетентности, связанных с направления, породившие культурное 

разнообразие; теоретическое обоснование Модели формирования межкультурной компетенции студентов. 

Прикладное значение работы заключается в установлении и утверждении формообразующих средств, 

которые находят свою актуальность в практическом использовании, имеют общую ценность и в то же время 

составляют предпосылку дополнения школьной деятельности, чтобы быть результативной. 

Внедрение научных результатов Научные результаты были использованы в румынских школах 

(Средняя школа И.К. Лазэреску, Цицешти, уезд Арджеш; Средняя школа Мичешть, уезд Арджеш) на уровне 

255 учащихся предэкспериментальной и экспериментальной групп и в других школах в округа, на уровне 54 

педагогических работников. 
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ANNOTATION 

Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta 

Formation of intercultural competence of secondary school students, 

doctoral thesis in educational sciences, Chisinau, 2023 

 

 
The volume and structure of the thesis.. The thesis is structured from the introduction, three 

chapters, conclusions and recommendations, bibliography 181 sources, 24 annexes, 13 figures, 13 tables. 

Total 150 pages. 

Keywords: interculturality, cultural diversity, intercultural education, competence, intercultural 

competence, referential technology, globalization, attitude towards another, fulfilled curiosity. 

The field of study refers to the general theory of education. 

The purpose of the research consists in the theoretical-applicative substantiation, elaboration and 

validation of the Model for the formation of intercultural competence for secondary school students in order 

to connect it to the current educational requirements. 

Research objectives: Establishing the theoretical framework of intercultural education, 

competence and intercultural competence, through the study and development of basic concepts; studying 

the generating factors of cultural diversity (globalization, demography, migration, linguistic diversity, etc.), 

as meanings of educational changes; examination of the specifics of the intercultural approach and the 

formation of intercultural competence of secondary school students (evolution, characteristics, functions, 

perspectives, dimensions, acceptances), as a success factor; the development of the reference technology 

for the training of students' intercultural competence (FCIE 10), as a basic training tool; the experimental 

exploitation of the FCIE Reference Technology (10) and the validation of the obtained results. 

Novelty and scientific originality. The research is circumscribed in the extracurricular secondary 

school environment, by identifying the directions for the formation of intercultural competence. This 

process includes the theoretical-applicative milestones needed to change attitudes and behaviors focused 

on interculturality. From this perspective: the Model of intercultural competence formation for students 

(secondary classes) was conceptualized; the FCIE Reference Technology (10), based on the idea of 

"Fulfilled Curiosity", was designed and capitalized; the Matrix of educational strategies was developed in 

order to train the intercultural competence of secondary school students; the Teacher Training Structure 

was set up in order to train intercultural competence; the Teaching Aid "Intercultural Education - 6th grade" 

for teachers was developed and tested. 

The results obtained that contributed to the solution of the scientific problem consist in the 

conceptualization of the Model of the formation of intercultural competence of students (secondary classes), 

a fact that identified the structuring and valorization of the FCIE Reference Technology (10) in direct 

training activities, with a view to the formation of intercultural competence at the level of students in the 

classes high school. 

The theoretical significance of the research lies in the determination of the theoretical 

benchmarks of intercultural education and competence, the reconceptualization of the notions of 

intercultural education, intercultural competence, satisfied curiosity, referential technology, the 

delimitation and interpretation of the aspects of intercultural competence related to the directions that 

generated cultural diversity; the theoretical foundation of the Model of the formation of students' 

intercultural competence. 

The applicative value of the work  is found in the establishment and confirmation of formative 

tools, which find their relevance in practical utilization, having general value and constituting, at the same 

time, the premise of supplementing school activities in order to be effective. 

Implementation of scientific results. The scientific results were used in the Romanian schools 

(I.C. Lăzărescu Secondary School, Țițești, Argeș county; Micești Secondary School, Argeș county), at the 

level of 255 pre-experiment and experiment students and in other schools in the county , at the level of 54 

teaching staff. 

. 

 



8 
 

LISTA TABELELOR 

 

Tabelul 1.1. Programe interculturale europene.........................................................................28 

Tabelul 1.2. Dimensiuni interculturale ....................................................................................34 

Tabelul 1.3. Aspecte temporale în educația interculturală .......................................................35 

Tabelul 1.4. Conceptul de competență în aspect definițional ..................................................42 

Tabelul 1.5. Viziuni privind competența interculturală ……………………………………...46 

Tabelul 2.1. Matricea strategiilor educaționale în vederea formării competenței interculturale 

(raportată la specificitatea trebuințelor elevilor din clasele gimnaziale) ................................. 64 

Tabelul 2.2. Prezentarea activităților de formare pre-experiment …………………………... 69 

Tabelul 2.3. Raportul valori interculturale-valori social-morale ……………………………. 71 

Tabelul 2.4. Premisele psihopedagogice de formare a competenței interculturale ................. 72 

Tabelul 2.5. Constructul de formare a cadrelor didactice …………………………………....74 

Tabelul 2. 6. Tehnologia referențială FCIE (10) ......................................................................89 

Tabelul 3.1. Experimentul pedagogic ………………………………………………………..95 

Tabelul 3.2 Criterii privind calitatea procesului educațional la disciplina Educație 

interculturală…………………………………………………………………………………. 95 

Tabelul 3.3. Datele generale ale chestionarului (etapa de constatare) ……………………….97 

Tabelul 3.4. Rezultatele comparative privind preferințele elevilor (mijloacelor didactice,  

etapa de constatare) …………………………………………………………………………. 101 

Tabelul 3. 5. Date generale la Întrebarea 4. Criteriul 3 Activități (EE) …………………….. 104 

Tabelul 3.6. Date generale la Întrebarea 4. Criteriul 3 Activități (EM) …………………….. 104 

Tabelul 3.7. Rezultatele comparative ale preferințelor elevilor privind activitățile la Educația 

interculturală, etapa de constatare (EE și EM) ……………………………………………….105 

Tabelul 3.8. Repartizarea primelor 11 preferințe ale elevilor pentru activitățile la Educație 

interculturală (EE și EM) …………………………………………………………………….108 

Tabelul 3.9. Rezultatele privind temele preferate ale elevilor din manualul de Educație 

interculturală ............................................................................................................................ 110 

Tabelul 3. 10. Criterii privind calitatea educației interculturale …………………………….. 132 

Tabelul 3. 11. Datele generale ale chestionarului (etapa de validare) ………………………. 132 

Tabelul 3. 12. Rezultatele privind temele preferate (EE și EM, etapa de validare) .................137 

Tabelul 3. 13. Model de grilă de evaluare ................................................................................143 

  



9 
 

LISTA FIGURILOR 

Figura 2.1. Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale)....... 87 

Figura 3.1. Răspunsurile la chestionarul de constatare (EE), Criteriul 1 

Motivare/Necesitate….………………………………………………………………….........99 

Figura 3.2. Răspunsurile elevilor la Chestionarul de constatare (EM), Criteriul 1 

Motivare/Necesitate ……………………………………………………………………..…...99 

Figura 3.3. Răspunsurile elevilor la Chestionarul de constatare (EE), Întrebarea 9 ...............100  

Figura 3.4. Răspunsurile elevilor din Chestionarul de constatare (EM), Întrebarea 9 ............101 

Figura 3.5. Preferințele elevilor din EE și EM privind utilizarea mijloacelor didactice, etapa  

de constatare ........................................................................................................................... 102 

Figura 3.6. Analiza comparativă a răspunsurilor EE și EM privind mijloacele de învățământ, 

etapa de constatare ……………………………………………………………………..…….103 

Figura 3.7. Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor (EE, criteriul1, întrebarea 8) ….. 134  

Figura 3.8. Reprezentarea răspunsurilor elevilor (EM, criteriul 1, întrebarea 8) ……….….. 135 

Figura 3.9. Preferințele elevilor EE și EM privind utilizarea mijloacelor didactice la etapa  

de validare .............................................................................................................................. 135 

Figura 3.10. Analiza comparativă privind mijloacele de învățământ utilizate de profesori 

(EE și EM, etapa de validare) ……………………………………………………………......136 

Figura 3.11. Date generale privind mijloacele de învățământ (EE și EM, validare) ……...…137  

Figura 3. 12. Rezultatele probei Proiectul educațional …………………………………...….140 

Figura 3. 13. Nivelul competenței interculturale (etapa post experiment) ……………...……144 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

LISTA ABREVIERILOR 

 

CI – Competența interculturală 

FCIE – Formarea competenței interculturale a elevilor 

MFCIE - Modelului formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale) 

Tehnologia FCIE (10) - Tehnologia referențială a formării competenței interculturale (10), 

„zece” însemnând zece activități de formare a competenței interculturale 

s – subiecți 

EE – eșantion experimental 

EM – eșantion martor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. România, ca de altfel și Republica 

Moldova, cunoaște fenomenul globalizării, ca acțiune de transformare a lumii într-o unitate, unde 

problematica interculturalității trebuie apreciată ca fiind de actualitate și maximă importanță. 

Interculturalitatea presupune întâi de toate inter-relaționare și inter-comunicare [35, p. 125] Pentru 

dezvoltarea acestora, rolul esențial îl are educația în școală. De altfel, doar un om educat percepe 

lumea din perspectivă interculturală.  

Problema educației prin diversitate este abordată de un șir de documente europene: Convenția 

Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale; Convenția Internațională privind Drepturile 

Economice, Sociale și Culturale; Declarația de la Paris; Recomandările Consiliului Europei; 

Strategia de integrare interculturală a Comitetului Director pentru Educație; 

Având în vedere Curriculumul național actual, începând cu anul 2009 sistemul de învățământ 

românesc este centrat pe competențe educaționale. Astfel, profilul european de formare a 

absolventului claselor gimnaziale este organizat pe cele opt competențe cheie, printre care un loc 

aparte îl ocupă competența pentru sensibilizare și exprimare culturală. 

În acest sens, specialiștii în domeniu acordă educației și competenței interculturale un rol 

considerabil, în accepțiunea lor educaţia interculturală fiind un model al convieţuirii paşnice şi 

constructive, într-o societate în care locuiesc împreună membrii mai multor grupuri etnice. Așa 

cum reiese din opiniile specialiștilor [8], [68, p. 4], [86, p. 129] etc. problematica interculturală 

sau de natură spirituală a constituit punctul de plecare în izbucnirea unor conflicte, fie de natură 

istorică, geografică și, mai cu seamă social-economică, la nivel național sau mondial. În contextul 

acesta, educația și competența interculturală pot constitui modalitatea care să contribuie la 

configurarea căii de comunicare, ajutor, acceptare, integrare, interacțiune, valorizare, fără 

delimitarea ,,noi – ceilalți”, într-un mediu de conviețuire firească și armonioasă [84, p. 67].  

În aria acestor idei, formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale ar 

trebui să fie una din preocupările esențiale ale școlii. Indiferent de natura disciplinei pe care o 

învață, mai presus de orice conținut comunicat ar trebui ca ființa umană, încă de la vremea 

școlarității să fie formată intercultural.  

În ritmul trepidant al vieții cotidiene, marcat de fenomenul globalizării și al migrației, 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale constituie unul dintre 

obiectivele principale ale curriculumului școlar actual. Făcând referire la competența 

interculturală, avem în vedere atât competențele comunicării verbale [103], dar, mai ales, pe acelea 

prin care se dezvoltă sensibilitatea, ajutorul reciproc, acceptarea diferențelor culturale și 
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adaptabilitatea la nou, diversitatea culturală [35, p. 122], interacțiunea, comunicarea nonverbală – 

care definesc esența culturală a unui grup etnic sau minoritate națională. 

Pe acest fundal, se poate desprinde ideea că formarea competenței interculturale constituie 

premisa inter-relaționării umane, iar calitățile necesare pentru a relaționa bine într-un mediu 

intercultural, conform opiniei lui Gauthey, sunt: capacitatea de empatie; capacitatea de supleţe şi 

flexibilitate; capacitatea de a-i asculta pe ceilalţi; capacitatea de a suscita respectul; capacitatea de 

a accepta relativitatea propriilor percepţii şi cunoştinţe; capacitatea de a tolera ambiguitatea si 

incertitudinea [132, p. 12]. 

Astfel, în baza documentelor legislative naționale și internaționale și a analizei situației 

sociale, este recunoscut rolul și importanța formării competenței interculturale a elevilor, ceea ce 

poate duce la rezolvarea mai multor probleme pe care le generează globalizarea, migrația, 

schimbul de resurse umane etc.  

Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de cercetare 

Foarte mulți autori din domenii diferite, cum ar fi: istorie, filozofie, pedagogie, demografie, 

psihologie și chiar religie s-au referit la interculturalitate ori au definit conceptul de educație 

interculturală, tocmai pentru că acesta este un domeniu de maxim interes. Abordarea concludentă 

și de intensitate referitoare la interculturalitate și educație interculturală o regăsim în lucrările 

autorilor: M. Abdallah-Pretceille [112]; P. Batelaan [117]; S. Bernat [10]; P. Dasen, [51]; F. 

Gauthey, D. Xardel [132]; C. Cucoş [39, 40]; C. Bârzea [8]; Z. Plugaru, M. Pavalache [93]; L. 

Ciolan [23]; N. Butnari [16]; V. Goraş-Postică, T. Cartaleanu [70]; A. Nedelcu [86, 87]; L. 

Antonesei [2]; L. Bârlogeanu [7]; S. Bernat [10]; M. Voinea [111]; T. Cozma [35] etc. 

Conceptul de competență se regăsește în lucrările autorilor Victoria Cojocaru [25, 26, 27, 28], 

C. Hampden-Turner [134]; A. Gillert, [133]; L. A. Arasaratnam [114]; C. Cucoș [42]; Vl. Pâslaru 

[99]; Vl. Guţu [75]; D. Potolea [97]; V. Chiş [22]; M. Hădîrcă [77]; etc. Printre caracteristicile de 

bază ale competenței, aceștia indică și următoarele: capacitatea de a se pronunța asupra unui lucru; 

un amestec de cunoștințe, aptitudini, priceperi; ansambluri structurate de cunoștințe și deprinderi; 

capacitatea de soluționare a unei probleme; un ansamblu de capacități și performanțe etc. 

Conceptul de competență interculturală. O importanță majoră în tratarea acestui concept 

revine autorilor în domeniu: Rakotomena [144]; B. Rey, Șt. Pacearcă, V. Carette [101]; S. Bernat 

[10]; A. Feng, M. Byram, M. Fleming [128]; A. E. Fantini [127]; J. Aubret, P. Gilbert [115]; Vl. 

Guțu [75]; V. Goraş-Postică [71]; D. Mara [82]; A. Chiriac [19, 20, 21]; Competența interculturală 

în Republica Moldova. Auxiliar didactic, 2015 [33, p. 4] etc., care afirmă despre competența 

interculturală că este capacitatea de a gestiona convenabil aspirațiile culturale; abilitatea de a 
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obține aprobarea celorlalți; a lua în considerare diferențele culturale; a acționa corect în raport cu 

o persoană de altă etnie etc. 

De asemenea, problema educației prin diversitate este abordată de Consiliul Europei, 

Comitetul Director pentru Educaţie, Repertoire analytique des textes officiels et projets du Conseil 

de l'Europe dans le domaine de l'education interculturelle [163]; Consiliul Europei, Comitetul 

Director pentru Educație [165]; Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale [166]; 

Convenția Internațională privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale [167].  

Referindu-ne la educația interculturală [35, p. 48], constatăm că elevii demonstrează 

valorile culturale pe care le-au primit acasă, iar parcursul firesc al vieții dezvoltă elevul, dacă există 

o educație sănătoasă. Elevii de azi, adulții de mâine, trebuie să descopere diversitatea, dialogul și 

educația interculturală încă de la vârsta școlarității; de exemplu, prin activități speciale se formează 

abilitatea de comunicare, sunt respectate drepturile fiecăruia și se acordă șanse egale tuturor 

elevilor. Un dascăl bun pune în valoare orice situație prin care elevii, aparținând unor culturi 

diferite, pot să trăiască laolaltă, să se bucure, să se ajute și să construiască împreună. Doar un om 

educat poate să privească încrezător în coexistența cu semenii, care aparțin altei culturi; în felul 

acesta conservă și promovează în același timp valorile naționale și culturale. De aceea, menirea 

școlii este de a forma competențe, prin care elevul să se cunoască mai întâi pe sine și în egală 

măsură pe ceilalți, să interacționeze printr-o atitudine pozitivă într-un mediu multi- și intercultural. 

Problema cercetării. Abordarea unui învățământ din perspectiva competențelor rămâne a 

fi unul dificil sub aspectul conceptualizării și implementării în practica educațională. În urma 

confruntării mai multor opinii ale cercetătorilor, expuse cu privire la fenomenul cercetat în 

literatura științifică, cu cerințele și experiența acumulată din activitatea profesională, ne-au condus 

la următoarea problemă a cercetării: Care sunt reperele pedagogice teoretico-aplicative de 

conceptualizare, proiectare, organizare, realizare a unor activități de formare co-curriculară sau 

extracurriculară a competenței interculturale, în contextul promovării tot mai active la nivel 

european a necesității formării competențelor-cheie ale elevilor, printre care se înscrie și 

competența-cheie de sensibilizare și expresie culturală? 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-aplicativă, elaborarea și validarea 

Modelului de formare a competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale în vederea 

racordării la cerințele actuale din învățământ. 

Obiectivele cercetării:  

1. Stabilirea cadrului teoretic al educației interculturale, a competenței și competenței 

interculturale, prin studiul și dezvoltarea conceptelor de bază. 
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2. Studierea factorilor generatori ai diversității culturale (globalizarea, demografia, migrația, 

refugiații, diversitatea lingvistică), ca semnificații ale schimbărilor educaționale. 

3. Examinarea specificului abordării interculturale și a formării competențelor interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale (evoluție, caracteristici, funcții, perspective, dimensiuni, accepții), 

ca factor de reușită în construirea demersului educațional de formare a competenței interculturale 

a elevilor din clasele gimnaziale. 

4. Elaborarea Tehnologiei referențiale de formare a competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale, ca instrument formativ de bază. 

5. Valorificarea experimentală a Tehnologiei referențiale și validarea rezultatelor obținute în 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Ipoteza de cercetare: Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale 

devine posibilă în cazul în care procesul respectiv se bazează pe: 

• delimitările teoretico-praxiologice privind educația interculturală,  

• evidențierea elementelor care stau la baza formării competenței interculturale,  

• stabilirea orientărilor educaționale subsecvente,  

• tehnologia referențială reperată pe un fenomen clar definit (curiozitatea împlinită),  

și se realizează suplimentar într-un context co-curricular (extracurricular) distinct. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. Cercetarea s-a bazat pe teoriile privind globalizarea: (V. 

Stănescu [107], L. Antonesei [1]); teoria identității personale (B. Rey [101]); teoria educației 

interculturale (L. Plugaru [93], M. Voinea [111]); viziunile privind direcțiile lumii contemporane 

(D. Cazal, J. M. Perreti [119]); principiul abordării interdisciplinare (M. Paiu [91], R. Lăudat, M. 

Bărăitaru [81], A. Gremalschi [73]); concepțiile privind dimensiunile educației (Victoria Cojocaru, 

V. Gh. Cojocaru, A. Postica [31], L. Sadovei, L. Papuc., S. Cristea, M. Cojocaru-Borozan [104], 

M. Cojocaru-Borozan, L. Sadovei [29], Vl. Guțu [75], A. Gherguţ, L. Frumos [72], E. Joița, V. 

Ilie [80]; S. Cristea [36, 37]); viziunile privind educația interculturală (H. Hubert [136], G. 

Hofstede [135], C. Cucoș [39, 40], L. Antonesei [2], L. Bârlogeanu [7], R. Polenda, C. Rus [95], 

S. Popescu [96]); abordarea educației din perspectivă interculturală (M. Abdallah-Pretceille 

[112], P. Batelaan [117], S. Bernat [10], P. Dasen [51], C. Cucoş [41], C. Bârzea [8], Z. Plugaru, 

M. Pavalache [93]); regulile educației interculturale (Camillieri, L. Drăghicescu [64], C. Cucoș 

[42]); conceptele de competență (Victoria Cojocaru [25, 26, 27, 28], O. Răileanu-Ciobanu [100], 

L. Sadovei [103], Vl. Pâslaru [99], V. Gh. Cojocaru [30]); competență interculturală (B. Rey, Șt. 

Pacearcă, V. Carette [101], V. Goraş-Postică [70], A. Gremalschi [73], A. Feng, M. Byram [128], 

M. Fleming [129], M. H. Rakotomena [144], Л. A. Петровская [158], Г.С. Трофимова [159], Л. 
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Н. Булыгина [152], Е.Н. Сергийчук [151]); documentele europene și actele legislative ce vizează 

interculturalitatea (P. Dasen [51], B. Rey, Șt. Pacearcă, V. Carette [101]); Codul Educaţiei al 

Republicii Moldova. Codul nr. 152 din 17.07.2014. Monitorul Oficial, nr. 319-324 din 24.10.2014 

[179]; Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale [166]; Consiliul Europei, 

Comitetul Director pentru Educaţie, Repertoire analytique des textes officiels et projets du Conseil 

de l'Europe dans le domaine de l'education interculturelle, (DGIV/EDU/DIAL, 2004  [163]; 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului, 18 dec. 2006 în Official Journal of the 

European Union, L394/10, 30.12.2006 privind descrierea competențelor cheie [176]; 

Recomandarea nr. R (84) 18 a Comitetului de Miniști ai Statelor Membre, referitoare la formarea 

cadrelor didactice în educație pentru înțelegerea interculturală, în special în contextul migrației. 

Sursă: Consiliul Europei, Comitetul Director pentru Educație, EDU, 2004 [174]; Curriculum 

Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, MEN, aprobat prin ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3590/ 05.04.2016 [168]; Legea Educației 

1/2011 în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011 [181] etc. 

Metodele cercetării științifice: 

• teoretice: documentarea ştiinţifică, analiza și sistematizarea datelor; inducția și deducția; 

structurarea reperelor teoretice; metoda analogiilor; modelizarea;  

• praxiologice: observarea pedagogică; teste aplicative, chestionare, probe practice; 

categorizarea; fișier de date; 

• hermeneutice: interpretarea datelor; comentariul științific; compararea; contrapunerea;  

• experimentale: pre-experimentul, experimentul pedagogic de bază; 

• statistice: analiza matematică a datelor (media procentuală). 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea se circumscrie în mediul școlar gimnazial 

extracurricular, ceea ce înseamnă că activitățile au fost organizate în contextul curriculumului, dar 

nu în activități formale, prin identificarea direcțiilor de formare a competenței interculturale. Acest 

proces include reperele teoretico-aplicative necesare pentru schimbarea atitudinilor și 

comportamentelor axate pe interculturalitate. Din această perspectivă: a fost conceptualizat 

Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale); a fost proiectată și 

valorificată Tehnologia referențială FCIE (10) reperată pe ideea „Curiozității împlinite”; a fost 

elaborată Matricea strategiilor educaționale în vederea formării competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale; s-a configurat Constructul de formare a cadrelor didactice în 

vederea formării competenței interculturale; a fost elaborat și testat Auxiliarul didactic „Educația 

interculturală – clasa a VI-a” pentru profesori. 
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Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice constau în 

conceptualizarea Modelului formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale), 

fapt care a reperat structurarea și valorificarea Tehnologiei referențiale FCIE (10) în activități 

formative nemijlocite, în vederea formării competenței interculturale la nivelul elevilor din clasele 

gimnaziale. 

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în determinarea reperelor teoretice ale educației 

și competenței interculturale, reconceptualizarea noțiunilor educație interculturală, competență 

interculturală, curiozitate împlinită, tehnologie referențială, delimitarea și interpretarea aspectelor 

competenței interculturale raportate la direcțiile care au generat diversitatea culturală; 

fundamentarea teoretică a Modelului formării competenței interculturale a elevilor. 

Valoarea aplicativă a lucrării se regăsește în stabilirea și confirmarea instrumentelor 

formative, care își găsesc relevanța în valorificarea Tehnologiei referențiale FCIE (10), având 

valoare generală, constituind, în același timp premisa suplimentării activităților școlare în vederea 

rezultativității. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost valorificate în 

instituțiile școlare din România (Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș; Școala 

Gimnazială Micești, județul Argeș), la nivelul a 102 elevi pre-experiment și 153 elevi experiment 

și în alte școli din județ, la nivelul a 54 cadre didactice. 

Aprobarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin prezentările la conferințele științifice: 

Formarea competenței interculturale a elevilor din învățământul gimnazial, în: Dimensiuni 

axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură, secțiunea Coordonatele culturale ale 

demersului didactic. Iași, Spiru Haret, 2018; Comunicarea interculturală – factor al optimizării 

procesului instructiv-educativ, Simpozionul Internaţional Intercultural comunication în 

educational situations knowledge – methods – didactic skills. Craiova, 2019; Educația 

interculturală – o nouă provocare pentru sistemul de învățământ. Conferința multidisciplinară 

internațională a profesorilor Speciali ... dar egali. Dâmbovița, Petrești, 2019; Managementul – 

arta sau știința de a conduce. Conferința Națională a profesorilor Educația la timpul viitor. Argeș, 

Pitești, 2019; Educația interculturală – tendința actuală de orientare în educația românească. 

Simpozionul Științific Internațional The Voice of Education at European level. Aspecte, orientări 

și perspective ale științelor educației în societatea contemporană. Bacău, 2020; Studiu de 

specialitate – cadrul didactic promotor al educației interculturale în contextul globalizării. 

Conferința Științifică Internațională Probleme ale Științelor Socioumanistice și Modernizării 

Învățământului. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 2020; Studiu de 

specialitate privind specificitatea culturii. Conferința internațională The Voice of Education at 

https://thevoiceofeducationateuropeanlevelschool.wordpress.com/?customize_changeset_uuid=9817509a-d60e-4b17-a3f5-77c4c9f4efe9&customize_messenger_channel=preview-0&customize_autosaved=on
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European level. Bacău, 2020; Noile educații – orientări contemporane în formarea continuă. 

Conferința Națională a profesorilor Educația la timpul viitor. Argeș, Pitești, 2020; Dimensiuni 

formative ale competenței interculturale în cadrul lecțiilor asistate de calculator. Conferința 

internațională Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții 

muncii. Universitatea de Stat Tiraspol, Chișinău, 2021; Abordarea interdisciplinară în formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. Conferința internațională Educația în 

fața noilor provocări. Chișinău, 2021; Valorile culturale românești - cheia comunicării 

interculturale. Conferința Internațională Contemporary Challenges in Teaching Romanian as a 

Second Language. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 2021; Parcursul 

istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale. 

Conferința științifică anuală a doctoranzilor Probleme actuale ale științelor 

socioumanistice. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău, 2022; Metoda jocului 

didactic în formarea competențelor de comunicare și interrelaționare la elevii cu deficiență 

mintală ușoară. În: Revista ,,SucCES – Auxiliar curricular pentru învățământul special”, nr. 

5/16.06.2021. Suceava. 2021; Intercultural Competence - Way to Solve the Problems of Today's 

World. În: Revista categoria ,,B” Eastern European Journal of Regional Studies. Volume 7/ Issue 

2, Chișinău 2021; Politici și practici educaționale de formare a competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale. În: Revista categoria ,,B” Studia Universitatis Moldaviae, 

Chișinău 2022, nr. 5 (155); Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. În: Revista categoria ,,B” Intertext, Chișinău 2022, 

nr. 1 (59); Parteneriatul educațional școală-familie – factor optimizant în formarea 

comportamentului prosocial al elevilor. În: Revista categoria ,,B” Studia Universitatis Moldaviae, 

Chișinău, nr 9 (159) 2022. 

De asemenea, în cadrul Consiliului Profesoral de la Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” 

Țițești, județul Argeș, la ședințele Comisiei metodice ,,Om-Societate”. Rezultatele cercetării au 

fost diseminate în Revista școlii nr. 1-5 din 2021-2022 ,,Diferiți și totuși la fel”, prin accesarea 

Site-ului educațional ,,Parteneriat educațional transnațional „Oameni, locuri, fapte” încheiat cu 

Gimnaziul ,,Visegrad” din localitatea Calfa, raionul Anenii Noi (Republica Moldova), Gimnaziul 

,,Adrian Păunescu” Chișinău; Instituția de învățământ mediu general de grad I-III cu predare în 

limba română, satul Biserica Albă, Ucraina; Școala Generală ,,Zarko Zrenjanini”Banatsko Novo 

Selo (Satu Nou), Serbia și Pagina de Facebook Scoala Titesti-Arges Educatie interculturala. 

https://thevoiceofeducationateuropeanlevelschool.wordpress.com/?customize_changeset_uuid=9817509a-d60e-4b17-a3f5-77c4c9f4efe9&customize_messenger_channel=preview-0&customize_autosaved=on
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Publicațiile la tema tezei. La tema tezei au fost publicate 4 articole științifice în reviste 

indexate în baze de date internaționale, Auxiliarul didactic ,,Educație interculturală – clasa a VI-a 

- pentru profesori”, 16 materiale la conferințe internaționale și cu paticipare internațională. 

Volumul și structura tezei. Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii și 

recomandări, bibliografie 181 surse, 24 anexe, 13 figuri, 13 tabele. Total 150 pagini text de bază. 

Cuvinte-cheie: interculturalitate, diversitate culturală, educație interculturală, competență, 

competență interculturală, tehnologie referențială, globalizare, atitudine față de alții, curiozitate 

împlinită.  

Sumarul capitolelor tezei  

În Introducere este argumentată tema, actualitatea și importanța problemei cercetate, este 

formulată ipoteza generală, determinat scopul și obiectivele, dezvăluită noutatea și originalitatea, 

descrisă metodologia cercetării. 

Capitolul 1 „Competența interculturală în domeniul învățământului: diversificare 

teoretică” pune în valoare conceptele de bază: diversitate culturală, abordare interculturală, 

educație interculturală, competență, competență interculturală, fiind argumentată importanța 

educației interculturale în procesul de dezvoltare și educație a elevilor. Astfel, se demonstrează 

conexiunea indubitabilă dintre valorile culturale și nivelul de educație, respectiv comportament, 

materializat în competența interculturală. În egală măsură, reperele ideatice prezentate stau la baza 

postulatului care susține: influența pe care o au comportamentele (dobândite în familie, dar șlefuite 

în școală), ce acționează asupra educației și a rolului pe care îl are educația interculturală asupra 

modelării conduitei prosociale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Tot aici s-a stabilit care sunt premisele diversității culturale în educație [71, p. 47] și cum este 

exprimată diversitatea culturală prin proiecte interculturale. De asemenea, s-a evidențiat care sunt 

calitățile persoanei multiculturale și care sunt prioritățile care ar trebui atinse pentru formarea 

competenței interculturale. În opinia cercetătorilor [5], [87] cel mai ușor se poate forma 

competența interculturală prin învățarea de noi comportamente de la alții, însușirea unor 

modalități noi de soluționare a problemelor, fapt care ne orientează spre reconcilierea valorilor 

culturale, care este primul pas către ameliorarea disensiunilor, pentru îmbunătățirea comunicării și 

sporirea coeziunii de grup. 

De altfel, în baza principiilor holistice ale educației și a principiilor educației interculturale 

se poate constata interdependența dintre educația morală, educația moral-civică, educația pentru 

drepturile cetățenești și educația interculturală, care contribuie la formarea CI a elevilor din clasele 

gimnaziale. 
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Un rol aparte îl au dimensiunile fundamentale ale educației interculturale și principiile care 

stau la baza activității de predare-învățare-evaluare eficientă [97, p. 11], acolo unde funcționează 

colective de elevi aparținând grupurilor minoritare alături de majoritari (Ph. Perrenoud, B., Rey 

[143], H. Hubert [136], P. Dasen [51, p. 180] etc.). Investigarea și sublinierea conceptelor de bază 

a facilitat scoaterea în evidență a elementelor fundamentale promovate de educația interculturală, 

necesare formării competenței interculturale. 

A fost acordată atenție reliefării evoluției etapizate a educației interculturale pentru formarea 

CI. Contextul formării CI a elevilor din clasele gimnaziale a ocupat un loc aparte, beneficiind de 

o atenție sporită; în baza studierii conceptelor de bază: educație interculturală, competență, 

competență interculturală a fost argumentată importanța și conexiunea indubitabilă dintre valorile 

culturale și nivelul de educație. 

În Capitolul 2, „Cadrul metodologic de formare a competenţei interculturale a elevilor”, 

sunt sintetizate reperele teoretice și aplicative care stau la baza formării competenței interculturale 

a elevilor din clasele gimnaziale. În contextul utilizării metodelor praxiologice: teste aplicative, 

chestionare, s-a putut constata că elevii regăsesc în comportamentul lor elemente ale educației 

interculturale. Acestea însă trebuie inserate într-un cadru educațional extracurricular. De 

asemenea, s-a subliniat care sunt calitățile persoanei multiculturale, în accepțiunea lui S. Chevrier 

[121], și care sunt prioritățile care ar trebui atinse pentru formarea competenței interculturale. În 

opinia cercetătorilor C. Hampden-Turner, F. Trompenars [134], cel mai ușor se poate forma 

competența interculturală prin învățarea de noi comportamente de la alții, însușirea unor modalități 

noi de soluționare a problemelor, fapt care ne orientează spre reconcilierea valorilor culturale. 

Un loc aparte este atribuit în acest capitol evidențierii interdisciplinarității educației 

interculturale și necesității relevanței desfășurării activităților practice cu elevii într-un cadru 

educațional co-curricular.  

Având în vedere caracteristicile de vârstă ale elevilor din clasele gimnaziale privind 

atașamentul, înțelegerea, gândirea, abstractizarea fenomenelor și a situațiilor interculturale din 

mediul școlar și extrașcolar, a fost elaborată Matricea strategiilor educaționale în vederea formării 

competenței interculturale. 

Sunt analizate reperele epistemologice și rezultatele din pre-experiment, a fost stabilit 

interesul cadrelor didactice cu privire la formarea competenței interculturale și necesitatea 

pregătirii acestora în domeniul educației interculturale. Aplicarea Constructului de pregătire a 

cadrelor didactice în vederea formării CI a elevilor din clasele gimnaziale a confirmat ideea că 

activitatea de formare a cadrelor didactice poate conduce ulterior la rezultate mai bune în formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. Având în vedere faptul că CI este 
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efectul conexiunii dintre componenta afectivă, cognitivă, relaționară (comportamentală) și 

pregătirea didactică a profesorilor, s-au precizat parametrii de ordin psihologic, pedagogic și social 

specifici formării CI a elevilor din clasele gimnaziale.  

În capitol este descris Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele 

gimnaziale), conținutul căruia oferă posibilitatea formării competenței interculturale. Astfel, sunt 

întrunite două coordonate esențiale privind implementarea acestuia în experimentul pedagogic și 

include Tehnologia referențială FCIE (10), „zece” însemnând zece activități de formare a 

competenței interculturale; finalitatea acesteia se va reflecta în atitudinile și conduitele pozitive, 

dezirabile, manifestate de către elevi. La nivelul I al Modelului formării competenței interculturale 

a elevilor se află reperele teoretice din perspectiva diversității culturale, abordării interculturale și 

educației interculturale, prin specificarea factorilor, perspectivelor, dimensiunilor, regulilor, 

principiilor ce contribuie la reușita formării competenței interculturale a elevilor. La nivelul II al 

Modelului este precizat scopul abordării fenomenului pedagogic al interculturalității: A învăța să 

trăiești împreună cu alții. La nivelul III al Modelului se află componenta metodologică, care 

confirmă posibilitățile de formare a competenței interculturale a elevilor din perspectivă axiologică 

și praxiologică: orientările educaționale în domeniu, Matricea strategiilor educaționale, formarea 

cadrelor didactice implicate în formarea competenței interculturale a elevilor de gimnaziu. La 

nivelul IV al Modelului este plasată Tehnologia FCIE 10, structurată în baza luării în considerare 

a unor specificități ale elevilor de gimnaziu: vârstă, specificul de învățare, aspecte de caracter 

proprii, relaționarea. Valorificarea Tehnologiei prevede ca finalitate formarea competenței 

interculturale a elevilor (clasele gimnaziale). 

În Capitolul 3 „Coordonate experimentale ale  formării competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale” este dezvăluit designul cercetării experimentale și informațiile 

privind experimentul pedagogic. Este dezvăluit faptul că în contextul activităților de formare 

realizate în baza Tehnologiei referențiale FCIE (10) s-a constatat prezența activă a elevilor în toate 

evenimentele formative, ca receptori, transmițători și participanți, exprimându-și deschis 

atitudinile, sentimentele, opiniile, stabilind o relație educațională stimulativă într-o varietate de 

comportamente, fapt care a generat o implicare intensivă în formarea competenței interculturale. 

Prin activitățile întreprinse s-a probat interesul pentru experiența de învățare a specificului 

interculturalității, elevii manifestând curiozitate, chiar dacă de multe ori acest lucru genera și 

aspecte de disconfort cognitiv. Dezvoltarea tendinței de a mai cunoaște, stimularea dorinței de a 

descoperi, de a se angaja - au fost elemente co-formative. Conform rezultatelor din ambele probe, 

s-a constatat o diferență de 33% a eșantionului experimental față de cel martor. Aceste date 

ilustrează, astfel, că activitatea de formare a competenței interculturale a elevilor din clasele 
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gimnaziale a fost una rezultativă, instrumentele aplicate au generat schimbări apărute în timp, ce 

asigură valorificarea competenței respective. Existând mai multe perspective asupra formării, au 

fost dinamizate mai multe relații educaționale: unele subordonând, iar altele precedând formarea.  

În Concluzii generale și recomandări sunt esențializate valorile ce au decurs din cercetarea 

privind formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. De asemenea, sunt 

formulate recomandările privind direcțiile ulterioare de cercetare a procesului de formare a 

competenței interculturale a elevilor.  
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1. COMPETENȚA INTERCULTURALĂ ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 

DIVERSIFICARE TEORETICĂ 

 

1.1. Dimensiuni ale diversității culturale în societățile și educația actuală 

Diversitatea culturală presupune totalitatea mijloacelor care alcătuiesc cultura, atât la nivel 

micro- cât și la nivel macrosocial, întrucât nu există o singură cultură, ai cărei adepți să fie toți 

oamenii. Există o diversitate culturală, ai cărei beneficiari sunt ființele umane. Fiecare popor sau 

grup etnic vine cu ,,zestrea” sa culturală, de care ne bucurăm cu toții, din care ne inspirăm sau 

adoptăm câte ceva. Astfel, în acest amplu proces de globalizare [122], la care se face referire tot 

mai mult în ultimii 20 de ani, este dificil de precizat în ce măsură acest fenomen aduce beneficii 

sau deservicii populației dintr-o țară sau alta; un lucru este cert: exista tendința de uniformizare a 

culturii, ceea ce conduce spre pierderea identității culturale și a specificității unui popor. 

Acceptarea diversității culturale, [40, p. 235] ca normă de conduită, este dezideratul spre 

care tinde orice societate, în toate timpurile. Cu atât mai mult se face referire la abordarea 

diversității cu flexibilitate și toleranță în ultimii 30 de ani, din perspectiva diferențelor socio-

culturale, lingvistice, psihologice sau a diferențelor fizice dintre elevi. Școala, ca instituție de 

educație și cultură, are menirea de a oferi șanse egale tuturor, oportunitatea învățării în ritm propriu 

și exprimare adaptată a trăsăturilor individuale de personalitate.  

Din perspectivă globală, diversitatea culturală presupune aplicarea principiului normalizării. 

[94, p. 196] Prin aceasta se asigură accesul tuturor persoanelor la condițiile de viață curente, 

indiferent de etnie, rasă, religie, cultură, grup social etc. Fiecare elev, ca partener în actul predării-

învățării-evaluării vine cu o experiență proprie, are personalitatea sa, pe care o regăsim în relațiile 

de colaborare, stilul de învățare, interesul față de problemele existențiale și, cu necesitate față de 

contextul cultural căruia îi aparține. 

Actul educațional este cu atât mai calitativ, cu cât sunt identificate și aplicate acele 

dimensiuni instructiv-educative, care vin în sprijinul tuturor categoriilor de elevi, asigurând 

succesul și formarea profilului absolventului pregătit să se integreze socio-profesional. 

Ritmul alert al transformărilor din toate domeniile vieții sociale, economice, culturale etc., 

ca urmare a evoluției științei și tehnologizării la scară foarte extinsă, își pune amprenta indubitabil 

asupra educației. Până la sfârșitul secolului al XX-lea finalitățile și conținutul educației erau 

influențate în foarte mare măsură de cadrul socio-economic. În etapa actuală a societății 

metamoderne, schimbarea este determinată de educație, fapt care susține evoluția societății și 

traiectoria pe care o urmează. 
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La nivel economic se remarcă o serie de schimbări. Sfârșitul anilor 1980 a generat conflicte 

etnice, războaie civile, interstatale pentru teritorii în zona Orientului, cât și dispute economice. Se 

remarcă o concurență acerbă geo-economică între marile puteri ale lumii. Întrucât acordurile 

internaționale nu mai permit încălcarea granițelor statale, mega-puterile economice ale lumii duc 

o reală competiție pentru ,,cucerirea” de noi piețe privind desfacerea produselor, la scară mondială 

[138, p. 39].  

Conceptul economic lansat de Statele Unite ale Americii la începutul anilor 1980, bazat pe 

descentralizate, economie de piață și privatizare, a condus la adevărate transformări, generate de 

tranzacții financiar-bancare, ce au schimbat iremediabil cursul firesc al vieții sociale, morale, 

culturale etc. Se conturează tot mai pregnant influența și supremația banilor, a bancherilor, care 

schimbă și prejudiciază comportamental întreaga omenire [134]. 

Se remarcă două direcții generale ale lumii contemporane: dorința de supremație pentru 

puterea absolută și recunoașterea identității naționale sau regionale. Pe de o parte sunt încercări de 

constituire a unor noi state naționale, iar pe de altă parte este minimalizat rolul statului național în 

societatea contemporană. Actualmente, se remarcă interesul pentru deținerea puterii politico-

economice și informaționale la nivelul unor structuri internaționale, de către marile puteri ale lumii 

[2, p. 58]. 

De subliniat faptul că, odată cu dorința marilor puteri ale lumii de a domina cât mai multe 

piețe privind desfacerea la nivel mondial, statele ,,mici” fac eforturi pentru a depăși repetatele crize 

economice, fiind la pragul pauperismului, având dorința de a se dezvolta.  

Specialiștii în domeniu subliniază următoarele aspecte:  

• dominarea spiritului de către economic; 

• minimalizarea socialului și  

• globalizarea problemelor [107], [35, p. 133]. 

Globalizarea, ca fenomen ireversibil asupra tuturor domeniilor de activitate, este pozitivată 

prin înființarea unor rețele de comunicare științifică și tehnologică, aflate în conexiune cu cercurile 

de afaceri din toată lumea. Urmare a acestui fapt este nedezvoltarea în domeniul educației. Or, 

subestimarea educației generează un nivel social, economic, cultural scăzut, cu repercusiuni pe 

termen lung [105]. 

Fenomenul demografic. Influențarea procesului educațional global din perspectivă 

demografică nu este îmbucurătoare. Deși există tendința de-a spune că rata de natalitate este în 

descreștere în ultimii douăzeci de ani, la nivel mondial populația este în creștere demografică. 

Se remarcă diferențe semnificative de la o regiune la alta a lumii. În țările slab dezvoltate 

natalitatea este în creștere exponențială, la polul opus fiind țările industrializate. Aici se constată 



24 
 

un ritm foarte scăzut sau zero al natalității. Fenomenul demografic este îngrijorător, întrucât rata 

de îmbătrânire a populației generează repercursiuni, nu doar asupra calității vieții, dar și asupra 

standardelor educaționale. Se remarcă însă un interes crescut pentru serviciile educaționale, ceea 

ce conduce spre unele constrângeri asupra sistemelor educaționale, care trebuie să vină în 

întâmpinarea nevoilor omului modern. 

Fenomenul demografic și schimbările rapide generate de tehnologie și tehnologizare în toate 

domeniile de activitate, induc către un timp și spațiu tot mai comprimat; informația circulă cu 

putere, iar omenirea se află într-o relaționare crescândă, unele decizii având dimensiune globalistă 

[139, p. 22]. 

Fenomenul migrației economice. Mișcarea populației dintr-o regiune în alta, dintr-o țară în 

alta a existat din cele mai vechi timpuri, având forme diferite în funcție de epoca sau regiunea 

exploatată. Se constată însă că fenomenul migrațional al etapei actuale este în creștere. Mișcarea 

populației în scop economic este determinată în primul rând de nivelul de trai scăzut al acesteia 

dintr-o țară sau regiune. La aceasta se adaugă alți factori, dintre care amintim: 

• spor demografic pozitiv în țările slab dezvoltate; 

• depopularea unor zone rurale; 

• urbanizarea accelerată și dezvoltarea economică a orașelor; 

• interes crescut față de nivelul de trai și stilul de viață al țărilor dezvoltate; 

• mediatizare, uneori subiectivă prin mass-media privind condițiile de trai din țările dezvoltate 

etc. 

Alături de migrația economică, fenomen care este susținut și încurajat de către statele 

dezvoltate, ca necesitate a angajării forței de muncă ieftine, se află și migrația refugiaților. Astfel, 

este acreditată ideea că migrația este un fenomen complex. Cuprinde în egală măsură probleme de 

ordin economic, social, cultural și educațional, atât pentru țările unde ajung migranții, cât și 

pentru țările de unde pleacă aceștia [24, p. 44]. 

Studiile de specialitate au demonstrat, că atât țările care primesc migranți, cât și acelea de 

unde pleacă sunt în continuă creștere. Astfel, statele care au primit migranți se confruntă nu doar 

cu o creștere neașteptată a populației străine, dar și cu o serie de probleme generate de adaptarea 

socială, culturală, educațională a noilor veniți. Comparativ cu sfârșitul anilor 1960, valul 

migraționist cunoaște după 2010 un context social diferit: șomaj ridicat, tensiuni sociale, ura de 

rasă (xenofobia), lipsa unui cadru educațional pertinent pentru copiii migranților etc. [32]. Datele 

statistice și sursele informaționale acreditate privind analiza efectelor crizei economice mondiale 

din acest moment nu sunt disponibile, dar conform mass-media, există o progresie aritmetică a 
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schimbărilor. Acestea au repercusiuni în toate dimensiunile vieții noastre și, cu precădere, în cea 

socio-culturală și educațională.  

Fenomenul migraționist conduce către relații de interdependență la nivel mondial, fapt care 

necesită nu doar primirea emigranților și integrarea acestora într-un mediu nou, ci ratificarea unor 

acorduri privind educația și diversitatea culturală. 

Referindu-ne la premisele diversității culturale în educație, reliefăm o altă dimensiune a 

acesteia: multitudinea limbilor vorbite. Acestea sunt indubitabil expresie a diversității culturale. 

La ora actuală se vorbesc aproximativ 6000 de limbi, douăsprezece fiind vorbite de 100 milioane 

de oameni. În contextul creșterii demografice din unele zone ale globului în ultimii zece ani, a 

apărut o situație lingvistică inedită; aceasta face trimitere la diversitate, cu precădere în zonele 

metropolitane.  

De asemenea, dobândesc o importanță crescândă limbile de circulație internațională, în 

condițiile deplasărilor tot mai frecvente, fie în interes de serviciu, burse de studiu sau călătorii de 

agrement. Astfel, dobândesc valențe sporite documentele curriculare privind învățământul bilingv, 

tot mai aplicat și apreciat în mediul liceal și universitar. 

Privită dintr-o perspectivă pozitivă, diversitatea lingvistică trebuie apreciată ca un izvor de 

culturalizare, prin predarea limbilor străine. Astfel, fenomenul globalizării și implicit dezvoltarea 

identității culturale se dorește a fi într-o relație de completare continuă, nu de excludere reciprocă 

[35, p. 27]. 

Tehnologia informațiilor și comunicării (TIC) și mass-media, reprezintă factorii de 

maximă importanță, care au condus la schimbările rapide din toate domeniile vieții, în ultimii 30 

de ani. Acestea constituie reale premise ale diversității în educație pentru etapa actuală. Ele au 

generat schimbări majore la nivel economic și socio-cultural, impunând o perspectivă nouă, 

globalistă. 

Mijloacele de comunicare au cunoscut o îmbunătățire fulminantă (aplicații skipe, Google 

meet, email, Zoom, Whatsapp), care permit video-conferințe, tranzacții bancare și comunicări de 

orice tip, în orice moment, oriunde pe mapamond. Pactic, tehnologia informațiilor domină lumea, 

situație care generează și unele neajunsuri pentru comunicațiile locale, acestea nemaiavând aceeași 

stabilitate economică. [92] Se remarcă o influențare majoră la nivelul relațiilor personale și sociale, 

în contextul cuceririi planetare de către mijloacele de comunicare (audio, video) și diversificării 

gadgeturilor, din ce în ce mai performante și costisitoare.  

Tehnologia informațiilor și comunicării (TIC) este unul din factorii determinanți ai 

globalizării economice, [81, p. 130] sociale, culturale, cu toate neajunsurile inerente acestui 

domeniu. Costurile mari pentru echipamente informaționale, îngrădesc accesul statelor mai puțin 
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dezvoltate la ele. În acest context, statele industrializate dețin monopolul politic, economic, 

cultural etc. Se creează astfel decalaje semnificative la nivelul sistemului educațional, și nu numai. 

Un număr restrâns de state au privilegii în domeniul industriilor culturii, produsele lor fiind 

distribuite pe toate continentele, unui număr din ce în ce mai mare de cumpăratori, aceasta fiind 

una din premisele degradării distincțiilor culturale. 

Globalizarea culturală poate servi drept cauză a apariției sentimentului de pierdere a 

identității culturale pentru unele state. Rolul educației este incomensurabil în domeniul tehnologiei 

informației și comunicării (TIC), ca factor determinant al dezvoltării, comunicării și apropierii 

dintre oameni – și nu doar din perspectivă interculturală [58, p. 7]. 

Conexiunile de ordin etic se află într-o continuă emancipare. Printr-o radiogafie succintă a 

stării de fapt, se dovedește că, pe cale rațională au fost atinse doar parțial garanțiile solidarității și 

păcii la nivel global. De aceea, trebuie recunoscute și aplicate drepturile omului printr-o serie de 

acorduri internaționale, ce constituie fundamentul instrumentelor etice și juridice operante la nivel 

global.  

Progresul fulminant al științei, materializat în tehnologizare și digitalizare, constituie un 

domeniu nou pentru soluționarea unor probleme privind forța de muncă. Trebuie găsite soluții 

etice și create noi abordări în domeniul educației.  

În Europa s-au intensificat eforturile organizațiilor internaționale și al instituțiilor educative 

privind admiterea diversității culturale din perspectivă pluri- și multiculturală. Această preocupare 

vine ca urmare a faptului, că în timp au fost juxtapuneri sau marginalizarea culturii unora. Cultura 

unui popor nu este statică; ea se integrează și se transformă prin relațiile multiple dintre oameni.  

Diversitatea culturală există, nu trebuie negată sau minimalizată; ea ,,trăiește” prin oamenii 

care cred în ea, prin interdependența și transformările care o pun în valoare. Rolul educației și 

implicit al școlii este de-a stimula curiozitatea, creativitatea, deschiderea spre diversificarea 

intereselor culturale, nu de a accepta segregarea, asimilarea și barierele interculturale [79, p. 13]. 

E o misiune dificilă, într-un domeniu de mare interes, pentru că foarte ușor se poate ,,aluneca” într-

o extremă nedorită. Sunt necesare abordări critice privind fluxul informațional, rolul educației fiind 

determinant în dezvoltarea capacității de discernământ.  

Educația pentru diversitate culturală contribuie la clarificarea evenimentelor, care uneori 

sunt mediatizate distorsionat sau simplist de mass-media. Soluția ideală ar fi, ca orice persoană 

sau grup să dispună de toate pârghiile educaționale pentru integrarea cu succes într-o lume aflată 

în schimbare. [137, 140] 

Această integrare este posibilă prin înțelegerea firească a relațiilor dintre oameni, indiferent 

de etnie, religie, rasă, cultură etc. Trebuie dimensionată corect relația dintre oameni și a omului cu 
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mediul înconjurător, prin abordarea noilor educații în Curriculum școlar: educație interculturală 

și educația pentru mediu (ecologie).  

Respectul pentru diversitate conduce către solidaritate globală, înțelegerea aproapelui, fără 

a minimaliza importanța și păstrarea identității culturale a oricărui popor.  

Rolul educației este considerabil în acest sens, dar și problematic; conceptul identității 

vizează două aspecte:  

• afirmarea propriei identități prin valorizarea originilor culturale și 

• consolidarea relațiilor de grup. Neînțelegerea acestora poate conduce către relații subiective și 

lipsa dialogului intercultural. 

Rolul educației este fundamental în aria disciplinelor sociale. Elevii trebuie să conștientizeze 

valorile culturale proprii, așa cum sunt prezentate în ,,icebergul culturii” de profunzime și de 

suprafață [24, p. 36]. În felul acesta își cunosc rădăcinile și deopotrivă relaționează cu alții, 

indiferent de etnie, religie, culturală, rasă etc. Impactul cunoașterii altor culturi deschide 

perspectiva înțelegerii unicității propriei culturi, dar și acceptarea moștenirii culturale globale [23, 

p. 28]. Educația face să îi înțelegem pe ceilalți printr-o mai bună autocunoaștere; oamenii sunt 

caracterizați în raporturile cu alții, fie individual sau în grupurile de unde provin, exprimându-și 

fidelitatea culturală, într-o lume aflată în permanentă adaptare la nou și divers. 

Esențializând, considerăm că premisele diversității culturale în educație, pe care le-am 

enumerat, susțin postulatul conform căruia rolul educației este major în formarea competenței 

interculturale, iar diversitatea culturală este o necesitate stringentă a realității de fiecare zi. 

Conceptul de diversitatea culturală este utilizat tot mai frecvent în ultimii 20 de ani, fiind 

mediatizat intens odată cu Anul european al dialogului intercultural (2008). În 2007 Comisia 

Europeană a propus această acțiune, lansată sub deviza ,,Împreună pentru Diversitate!” Scopul 

acesteia a fost înțelegerea reciprocă și o mai bună conviețuire între oameni, indiferent de etnie, 

religie, rasă, cultură, condiție socială etc. În acest context sunt evidențiate avantajele diversității 

culturale, implicarea civică la problematica europeană și promovarea sentimentului de apartenență 

la Europa. După cum declara comisarul european Ján Figelʹ, în Anul european al dialogului 

intercultural (2008), Europa se confruntă cu provocări considerabile, care își au originile în relațiile 

interculturale.  

În România, proiectele ce susțin diversitatea culturală reprezintă un capitol important pentru 

ducerea la îndeplinire a diversității în educație și cultură. 

Există un interes crescut pentru reînnoirea domeniului cultural, coeziune socială, toleranță, 

dialog intercultural, protecția patrimoniului cultural și a diversității culturale. Toate acestea sunt 

expresie a identității culturale [21, p. 62]. 
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La nivelul Uniunii Europene sectorul cultural oferă locuri de muncă pentru 8,4 milioane de 

persoane, cu toate inadvertențele diversității lingvistice și a mecanismelor financiare diferite de la 

un stat la altul. O nouă provocare o reprezintă tehnologiile digitale și mediul concurențial la nivel 

mondial pentru industria culturală, cu precădere din Statele Unite ale Americii și China – pentru 

promovarea producției lor culturale.  

Anul 2014 aduce noi reglementări din partea Uniunii Europene privind consolidarea pieței 

unice digitale, care este esențială din perspectiva interculturalității. De asemenea, în perioada 

2014-2020 au fost finanțate o serie de Proiecte și Programe Erasmus+ cu scopul formării 

competenței interculturale în domeniul educație, formare, tineret și sport, parteneriate strategice, 

proiecte de consolidare în domeniul învățământului superior și alianțele cunoașterii.  

Anul 2015-2016 presupune fonduri suplimentare pentru domeniul intercultural, prin crearea 

Fondului european pentru investiții strategice (Comisia Junker); 

Anul 2017 este marcat prin noi recomandări privind consolidarea domeniului socio-cultural, 

cu accent pe educație interculturală. 

Anul 2018 ,,Anul patrimoniului cultural” susține demersurile referitoare la educație 

interculturală și istoria comună.  

Agenda europeană 2021-2027 prevede sume considerabile pentru educația interculturală, 

formarea competențelor artistice și tehnologice, care sunt esențiale în vederea exprimării 

interculturale din perspectivă digitală. Vom prezenta succint două exemple din multitudinea 

Programelor diversității culturale, promovate de Ministerul Culturii și susținute prin Mecanismul 

financiar SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia (state care nu fac parte din Uniunea Europeană) 

și Uniunea Europeană:  

Tabelul 1.1. Programe interculturale europene 

Anul Denumirea Proiectului/Programului 

intercultural 

Scurtă descriere 

 

2013 

 

Programul PA17/RO13, Promovarea 

diversității în cultură și artă în cadrul 

patrimoniului cultural European. 

Obiectiv general sporirea dialogului cultural 

și protejarea identității europene prin 

înțelegerea diversității culturale. 

Sunt finanțate 81 de proiecte, dintre care: 45 

proiecte mari și 36 proiecte mici; 26 au fost 

implementate în parteneriat cu entități din 

Statele donatoare. 26 de proiecte și 58 de 

 

Obiective specifice: 

-determinarea unei mai bune 

înțelegeri a diversității culturale și 

consolidarea dialogului 

intercultural, inclusiv a culturii 

minorităților; 

-extinderea posibilităților de 

derulare a unor activități variate din 

domeniul artistic și cultural; 

-consolidarea accesului publicului 

larg la cultură; 



29 
 

acțiuni de parteneriat implementate cu 

entități din Statele donatoare; 

-950 de artiști și profesioniști în domeniul 

cultural implicați în proiecte prin 

participarea la mobilități internaționale, 

festivaluri, târguri, expoziții, spectacole de 

teatru, film, muzică, dans etc.;  

-consolidarea relațiilor bilaterale 

între operatorii culturali români și 

cei din statele donatoare, în 

domeniul artelor și culturii, cu 

accent pe diversitatea culturală. 

2014  
Programul PA16/RO12, Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural și 

natural 

Obiectiv general: protejarea și 

conservarea patrimoniului cultural și 

natural pentru generațiile viitoare și 

facilitarea accesului publicului larg la 

patrimoniu. 

 

Obiective specifice: 

-protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural din România; 

-dezvoltarea orașelor și regiunilor 

prin creșterea atractivității turistice 

și investiționale a acestora, datorită 

conservării, restaurării și 

valorificării patrimoniului cultural 

și natural; 

-conservarea și valorificarea 

patrimoniului imaterial în vederea 

susținerii identității culturale a 

minorităților etnice și culturale, 

inclusiv a populației rome. 

 

 

 

Parte din aceste proiecte privind diversitatea culturală au fost destinate învățământului. Așa 

cum rezultă din analiza cercetărilor psihologice, elevii interacționează mai eficient într-un colectiv 

divers. Având experiențe din medii diferite de viață, elevii expun și iau contact cu situații inedite. 

În felul acesta se dezvoltă la nivel superior gândirea critică, elevii demonstrând un angajament și 

o motivație sporite [47, p. 63]. 

Antreprenorii de succes consideră că formarea tinerilor din perspectiva educației 

interculturale sporește capacitatea de colaborare și dialog, dincolo de limitele geografice. 

Diversitatea forței de muncă contribuie la soluții multiple și activități optimale, atitudine tolerantă, 

conștiință culturală și eficacitate din partea angajaților. Dar, poate fi și sabie cu două tăișuri, în 

situația în care oamenii au frustrări și renunță la a se mai identifica cu grupul din care fac parte, 

adoptând elementele culturale ale ,,gazdelor”.  

Concluzionând, susținem că societatea modernă se bazează pe dimensiunea interculturală a 

educației. Aceasta contribuie semnificativ la sistemul general de valori, sporește toleranța, 

înțelegerea, flexibilitatea și interacțiunea la nivel global. 
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1.2. Repere sintetice în educația interculturală și competența interculturală a elevilor 

Educația interculturală presupune schimbul de experiențe, interacțiunea dintre valorile 

specifice grupurilor cu care vin oamenii în contact prin bogăția limbajului, a tradițiilor, obiceiurilor 

și a specificității din toate domeniile vieții social-economice și culturale a individului sau grupului 

din care face parte [6, 12].  

Mai întâi și-a făcut apariția în mass-media conceptul de educație multiculturală în Canada 

și SUA, la sfârșitul anilor 1960 - începutul anilor 1970, perioadă care coincide cu un ,,val 

migraționist” peste Ocean. De asemenea, în partea cealaltă a lumii – în Australia – își fac simțită 

prezența primele soluționări ale multiculturalității pe acest tărâm. Pe continentul european 

conceptul acesta – educație interculturală – s-a conturat însă ceva mai târziu, de aproximativ patru-

cinci decenii, ca urmare a fluxului migrației spre țările din Vestul Europei: Germania, Franța, 

Belgia, Luxemburg, fiind vorba despre migrația economică. [175] Mai întâi, în anii 1960, s-a pus 

problema cunoașterii și vorbirii limbilor din țările primitoare de către imigranți și copiii acestora. 

Apoi s-a luat în calcul necesitatea menținerii și sporirii culturii de proveniență, astfel încât la 

momentul întoarcerii în țara natală, elevii să nu fie rupți de realitatea existentă sau specificul 

culturii strămoșești. Ca urmare a faptului că numărul imigranților a crescut în unele țări occidentale 

(fiind încurajat să crească pentru susținerea economică a statelor dezvoltate) în Franța și în 

Germania au apărut dascăli formați într-un domeniu nou de specializare, numit ,,Pedagogia 

pentru străini”, tocmai pentru a netezi calea de integrare a imigranților. Abordarea și 

implementarea educației interculturale a fost anevoioasă, fapt pentru care acest concept nu a 

cunoscut niciodată o definiție unanim acceptată, deși s-a dovedit o mai mare deschidere pentru 

acest concept începând cu anii 1980. Atunci au devenit vizibile o serie de reflecții, fiind redactate 

și primele strategii despre educația interculturală [174, p. 19]. 

În România se face referire la educația interculturală de aproximativ patru decenii (sfârșitul 

anilor '80), acesta fiind un domeniu de maximă importanță, actualitate și noutate. Studierea 

educației interculturale aduce lumină în explicarea diversității culturale, în aceeași măsură în care 

contribuie psihologia, sociologia, etica, dreptul, filosofia, științele politice, geografia umană, 

istoria, religia, psihologia socială, sociolingvistica etc. [83, 85, 102].  

Începând cu anii 1980 sistemul de învățământ românesc abordează cu pași mici tema 

educației interculturale, aceasta constituind la nivel european o temă de lucru în vederea 

soluționării integrării copiilor emigranților în statele adoptive. Consiliul Europei a transmis statelor 

europene o serie de Recomandări [176, p. 8] la întâlnirile miniștrilor în domeniul educației și 
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apărării începând cu anul 1990, când este reconsiderată educația interculturală, ca un bun prilej de 

cooperare, ajutor reciproc, toleranță, formarea spiritului civic și limitarea disensiunilor sau a 

stărilor conflictuale - cu precădere între migranți și populația majoritară.  

Anul 2008 definit de Comisia Europeană ca fiind ,,Anul european al dialogului 

intercultural” a contribuit la sporirea interesului acordat de către guvernul fiecărui stat membru al 

Uniunii Europene, nu doar pentru integrarea copiilor imigranților – așa cum erau preocupați liderii 

politici cu rol decizional începând cu anul 1970, ci preocuparea actuală fiind extinsă în sfera 

educației interculturale. [163, p. 4] 

În România disciplina Educație interculturală a fost disciplină opțională pentru liceu, 

conform Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5817/ 

06.12.2010, iar începând cu anul școlar 2017-2018 este cuprinsă în trunchiul comun conform 

Noului Curriculum Național, predându-se câte o oră săptămânal la clasa a VI-a. [168] 

Etapizat s-au făcut progrese în acest segment, iar actualmente educația interculturală 

dobândește mai multă atenție; aceasta este privită ca o soluție pentru problemele sociale, militare, 

economice și culturale ale lumii actuale. Ca dovadă a acestui fapt este includerea disciplinei în 

curriculum-ul școlar – trunchiul comun, pornind de la realitatea că: prin educație interculturală 

elevii pot cunoaște elemente din cultura celor cu care vin în contact; aprofundează elementele 

culturale ale poporului nostru; grupurile de lucru pot deveni mai sudate; se pot crea punți de 

legătură între elevi, pornind tocmai de la unele asemănări sau deosebiri: culturale, sociale, 

religioase, lingvistice etc. [133, p. 21] 

În concordanță cu Strategia Educației 2020, pentru formarea competenței interculturale în 

Republica Moldova se face referire la adaptare, al cărei scop este să aducă o influență sporită în 

obținerea finalităților educației. De altfel, Strategia Educației 2020 pune accent pe formarea 

competențelor sociale și civice și pe o nouă abordare educațională: învățarea pe tot parcursul vieții. 

În cadrul competențelor sociale sunt vizate spre formare: competențe personale; competențe 

interpersonale și competențe interculturale – a căror urmare este implicarea activă în toate 

dimensiunile evoluției umane: personale, sociale, profesionale etc. 

Abordarea educației din perspectivă interculturală, ca o deschidere spre nou, divers, 

necunoscut, al egalității de șanse pentru toți indivizii fără discriminare de etnie, rasă, sex, religie, 

condiție socială, poate și trebuie să contribuie la formarea competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale.  

Interculturalitatea definește relațiile interpersonale în care sunt implicați membrii unor 

culturi diferite. [41, p. 15] Referindu-ne la intercultural, prin utilizarea prefixului ,,inter” ne referim 

la interacțiune, schimb, deschidere, solidaritate etc. Cuvântul ,,cultură” are sensul larg de: 
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recunoaștere a valorilor, stilul de viață, respectul față de familie, eroii neamului, limba vorbită, 

patrimoniul național, raportarea oamenilor la reprezentările simbolice, interacțiunea dintre oameni 

și înțelegerea lumii, aprecierea importanței lor, a interacțiunilor concomitente din interiorul 

aceleiași culturi și între culturi diferite. Perspectiva globală și trainică a lumii este una singură: 

depășirea barierelor dintr-o lume ,,mono” la o logică de tip ,,inter”. P. Dasen, Ch. Prregaux, M. 

Rey [51]. 

Educația interculturală este disciplina școlară introdusă recent în curriculum școlar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3590/ 05.04.2016, la clasa a 

VI-a o oră pe săptămână în trunchiul comun, care vizează [168]: 

-sporirea randamentului în relațiile interculturale, a deschiderii, toleranței și acceptării celorlalți, 

care sunt diferiți; 

-instruirea elevilor pentru acceptarea diversității ca o situație firească, naturală și benefică; 

-formarea comportamentului pozitiv față de diversitate, ca un izvor de noutate, ceea ce atrage 

atenția și conduce spre dezvoltarea ființei umane; 

-formarea calităților de interacțiune, reciproc avantajoasă între persoane, indiferent de etnie, rasă, 

religie, cultură etc. 

Aria de cuprindere a diferențelor dintre ,,noi” și ,,ceilalți” vizează: cultură, limbă, religie, 

valori morale, simboluri, practici sociale în comunicare, relaționare, vestimentație, gastronomie, 

principii de viață, tradiții, obiceiuri etc. 

Relaționarea dintre noi și ,,străini” sau ,,ceilalți” presupune interacțiunea din perspectivă 

cognitivă, afectivă și comportamentală, curiozitate, interes, implicare – dar și evitare, negare sau 

teamă, pe de altă parte. Celălalt poate fi o sursă pentru diversificarea cunoștințelor, experiențe noi, 

dar și un eventual pericol [81]. 

Educația interculturală presupune deschidere pentru cunoașterea valorilor universale, 

admiterea globalizării fără teama diminuării sau pierderii valorilor naționale, prețuirea valorilor 

proprii, [123, p. 95] dar fără a le desconsidera pe ale celorlalți, fără ură, dezvoltarea cu simț a 

înțelegerii diferențelor culturale etc. În amplul proces al globalizării se întrevăd două pericole: 

-acceptarea schimbării poate conduce la renunțarea fundamentelor existențiale; 

-acceptarea unor standarde globale pe care nu le putem îndeplini și minimalizarea celor existente 

în context cultural național. 

În opinia cercetătorului C. Cucoș, [40, p. 181] procesul de educație interculturală trebuie să 

fie etapizat, ținând seama de contexte, oameni și vremuri. Finalitățile educației interculturale: 

toleranța, interacțiunea, acceptarea, solidaritatea se formează prin activități specifice educației 

formale și non-formale desfășurate într-un cadru organizat, sistematic. Prin educație interculturală 
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se prefigurează societatea viitoare, unde adaptarea la diversitate culturală este condiție esențială 

deopotrivă pentru ,,noi” și ,,ceilalți” [72, p. 44]. Astfel, educația interculturală presupune: 

• deschiderea spre ceilalți, spre bizar și străin; deschiderea aceasta nu este ușoară, pentru că 

ne determină să reflectăm asupra viziunii despre lume și măsura în care putem trăi 

experiențe noi; 

• capacitatea de a sesiza ceea ce ne este străin; deseori ne raportăm la ,,ceilalți” în funcție de 

ceea ce am citit, nu așa cum se prezintă situația de fapt; 

• aprobarea ,,celorlalți” ca fiind alții; deseori avem tendința de a-l percepe ce ,,celălalt” ca 

pe un inamic și de a-l privi circumspect; 

• interiorizarea situațiilor neclare; situațiile contradictorii ne dezorientează; ne panichează; 

pot fi debutul pentru admiterea diferitului în viața noastră; 

• capacitatea prielnică de a experimenta; deși în general ne ghidăm după reguli precise, care 

ne dau confort, se poate și să experimentăm moduri diferite de viață, prin forța 

împrejurărilor; 

• îndepărtarea fricii față de ,,ceilalți”; xenofobia este parte din cultura poporului nostru, 

transmisă din generație în generație; acest sentiment ar trebui să nu mai existe, ca să-l 

acceptăm pe ,,celălalt”; 

• punerea în aplicare a principiilor care ne definesc ca popor; cu cât este mai mare 

incapacitatea de a accepta relativitatea sistemului nostru de valori, cu atât suntem mai 

impasibili în relațiile cu ceilalți; 

• capacitatea privind asumarea conflictelor; uneori refuzăm realitatea, alteori tratăm cu 

ostilitate contrazicerile; în fapt, trebuie angajament și soluționare benefică, nu indiferență; 

• admiterea relativității reperelor etno și sociocentrice, fără a minimaliza tradițiile noastre, 

dar nici a fi absolutizate; 

Obiectivul principal al educației interculturale constă în pregătirea elevilor astfel încât să 

perceapă, accepte, respecte și experimenteze alteritatea. Prin educația interculturală desfășurată în 

mediul școlar, elevii se află în interacțiune, alături și în contact cu cei care aparțin altor etnii, religii, 

rase, culturi etc. În interacțiune cu ,,ceilalți” elevii se descoperă mai bine pe sine, conștientizează 

valorile culturale care îi reprezintă și ceea ce este specific altora [39], [42 p. 202] 

Educația interculturală poate fi aplicată în două situații: 

-din perspectivă sincronică: înțelegerea celor care au culturi diferite, dar trăiesc în același prezent 

istoric; acesta este domeniul de cugetare cel mai variat până în prezent; 
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-din perspectivă diacronică: descoperirea mai multor culturi în etape diferite de timp; aceasta este 

situația mai puțin exploatată, care oferă idei spre descoperirea unor cunoștințe noi. [68] În cadrul 

educației interculturale descoperim două direcții fundamentale, aflate în strânsă dependență: 

dimensiunea cognitivă și dimensiunea experimentală.  

Prin dimensiunea cognitivă elevii descoperă mijloacele conceptuale, care stau la baza 

înțelegerii realității, depășind prejudecățile, discriminarea, pentru comunicare facilă globalistă; 

Prin dimensiunea experimentală elevii aplică ceea ce au învățat, astfel încât să trăiască în 

armonie cu semenii, să dovedească respect și șanse egale tuturor indiferent de etnie, religie, rasă, 

cultură, condiție materială etc. [55, p. 47]  

În accepțiune restrânsă conținutul educației interculturale cuprinde școlarizarea copiilor 

migranților, percepută ca educație a solidarității internaționale. 

În accepțiune extinsă, din perspectivă pedagogică, educația interculturală exprimă 

plurivalența relațiilor din societatea actuală, caracterizată prin globalizare și respect față de 

promovarea specificului național și local. Actualmente, nu mai este suficientă integrarea copiilor 

migranților în statele care i-au ,,adoptat”, ci abordarea și înțelegerea problematicii lumii actuale, 

din perspectiva alterității și a diversității culturale. [40, p. 235] 

Educația interculturală este parte din educația și formarea oricărui om; [1, p. 11] aceasta îl 

definește în dimensiunea civică și spirituală; prin educație interculturală are conștiința apartenenței 

naționale, satisfacția față de valorile culturale proprii, puterea de a trăi în interacțiune, toleranță și 

respect față de cei care aparțin altor culturi, etnii, religii, rase etc. [54] 

În opinia autorilor, educația interculturală este analizată din mai multe perspective sau 

dimensiuni. Astfel, în accepțiunea lui Smotherman și Kooros, [apud 24, p. 21], dimensiunea 

interculturală individualistă este clarificată în termeni care se regăsesc în realitatea imediată a 

elevilor, așa cum se poate constata: 

Tabelul 1.2. Dimensiuni interculturale 

Colectivism Individualism 

Gândirea elevilor este centrată pe ,,noi”. Gândirea elevilor este centrată pe ,,eu”. 

Evitarea disensiunilor și susținerea unui 

echilibru în toate. 

Sinceritatea presupune susținerea întotdeauna a 

punctului de vedere. 

Educația are ca scop învățarea deprinderii 

de a face. 

Educația are ca scop învățarea deprinderii de a 

învăța. 

În opinia tinerilor - adulții nu pot avea rolul 

de elev. 

Educația permanentă presupune învățarea pe tot 

parcursul vieții, indiferent de vârstă. 

Elevul poate răspunde la lecție doar dacă 

este numit de profesor. 

Elevul poate răspunde neîntrebat la oră, pentru 

că există o comunicare profesor-elev. 
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Uneori profesorii favorizează elevii, pe 

criteriul etnic. 

Atitudinea profesorilor ar trebui să fie 

nepărtinitoare. 

Acordarea diplomei este prilej de mândrie, 

unii absolvenți așezând-o în ramă. 

Acordarea diplomei are valoare alegorică. 

Obținerea diplomei pe cale oneroasă are 

mai mare valoare decât formarea 

competențelor. 

Formarea competențelor valorează mai mult 

decât obținerea diplomei. 

Obținerea diplomei presupune apartenența 

la un grup mai select și funcții pe măsură. 

Obținerea diplomei presupune bani în plus la 

salariu, stimă de sine și competențe în domeniu. 

 

        Majoritatea elevilor se regăsesc în aceste situații, ca și cadrele didactice, de altfel, întrucât 

rolul și statutul pe care îl îndeplinesc aici sunt forme de manifestare firească, care fac parte din 

obișnuința fiecăruia. Un rol semnificativ aparține familiei și școlii, care își pun amprenta pe 

formarea și educația interculturală a elevului încă de la vârste fragede. 

Așa cum se poate constata dintr-o analiză sumară a datelor menționate mai sus, dimensiunea 

interculturală individualistă influențează adesea modalitatea elevilor de a acționa, de a vedea 

lucrurile în perspectivă și de a aprecia valoarea lui ,,eu” în balanță cu ,,noi”. Datele obținute în 

urma cercetărilor au demonstrat că, în ansamblu, românii au tendința de a fi preponderent 

individualiști, într-o permanentă competiție cu semenii sau cu grupul din care fac parte, în timp ce 

în cultura altor popoare accentul cade pe valoarea colectivă.  

Privită din perspectiva rolurilor de gen și a veniturilor materiale în familie, educația 

interculturală și comportarea individului sunt influențate de elementele culturii de profunzime. 

Bazele unei educații sănătoase și a educației interculturale în special, prin care sunt promovate 

egalitatea de șanse, egalitatea de gen, nondiscriminarea etc. își găsesc fundamentarea în familie și 

sunt șlefuite în școală, care dă sens și valoare evoluției individului. Abordarea dimensiunii 

temporale în educația interculturală este prezentată elevilor în situații concrete, recunoscute cu 

ușurință de aceștia, conform cercetătorilor Smotherman și Kooros, astfel [apud 24, p. 25]:  

Tabelul 1.3. Aspecte temporale în educația interculturală 

Orientare pe termen scurt Orientare pe termen lung 

Tradițiile trebuie respectate. Tradițiile trebuie adaptate la vremurile actuale. 

Obligațiile sociale nu trebuie respectate 

neapărat. 

Obligațiile sociale trebuie respectate judicios. 

Nivel redus de economii și investiții. Investiții și economii la nivel înalt. 

Obținerea rezultatelor în timp foarte scurt. Stăruință și nădejde, toate la timpul lor! 

Interes față de cunoașterea adevărului. Aprecierea situațiilor justificate. 

 



36 
 

Esențializând datele prezentate, considerăm că ideile mai sus menționate dovedesc legătura 

dintre cultură, educație interculturală, familie și școală - instituții care contribuie în mod cert la 

educația elevilor și dobândirea unui comportament moral-civic, unde se consolidează formarea 

competențelor sociale și interculturale. Semnificativă în acest sens este perspectiva din care este 

abordată educația în Tratatul de pedagogie scris de S. Cristea: educația contribuie la formarea și 

cultivarea ființei umane, prin care individul este scos din starea inițială și introdus în starea de 

cultură. [36, p. 190] Aceasta susține postulatul conform căruia familia, școala și educația se află 

într-o strânsă corelație și contribuie la recunoașterea rolului pe care îl au asupra formării elevului 

din punct de vedere social și intercultural. [44, p. 108] 

Analizând lucrările de specialitate, studiile și cercetările în domeniu privind conceptul de 

educație interculturală, considerăm că educația interculturală înseamnă respectul pentru diferențele 

culturale, înțelegere și interacțiune în sfera valorilor noastre de patrimoniu și a celor cu care 

conviețuim. Educația interculturală presupune respect reciproc, toleranță, comunicare, atitudine 

civică intercomunitară, conservarea și promovarea valorilor autentice culturale. Într-o lume 

deschisă spre comunicare, prin flexibilizarea trecerii granițelor în special după 1990 [84], printr-o 

evoluție spectaculoasă a tehnologiei și tehnologizării în toate domeniile de activitate, educația 

interculturală presupune deschidere față de celălalt, cunoaștere, empatie și interacțiune cu cei 

care aparțin altor culturi. [69] 

În manualul de Educație interculturală pentru clasa a VI-a ediția 2019, se face precizarea că 

sintagma educație interculturală a fost utilizată oficial în anul 1981, în cadrul Proiectului nr. 7 

privind educația copiilor din familii de emigranți, în cadrul Consiliului Europei. [82]  

L. Ciascai & I. Marchiș susțin: ,,conceptul de educație interculturală face referire la drepturile 

și nevoile speciale ale minorităților, urmărindu-se mai buna integrare a copiilor emigranților.” [24, 

p. 32] S. Cristea [38, p. 118] apreciază că, în zilele noastre, conceptul face referire la diversitatea 

culturală; P. Dasen, Perregaux & Rey susțin că ,,educația interculturală nu este o educație 

compensatorie pentru străini, care urmărește aplanarea problemelor copiilor emigranți, ajutându-i 

să-și însușească cultura țării de emigrație și să reușească în mediul școlar”. [51, p. 39]  

Conform autorilor mai jos menționați, observăm care este direcția spre care se îndreaptă 

educația interculturală: „Articulația interculturală a sistemului școlar ar constitui un mijloc eficace 

pentru trecerea la o societate democratică”, conform C. Cucoş [40, p. 193]. Din cercetarea lui M. 

Abdallah-Pretceille [112] reiese că educaţia interculturală înseamnă integrarea în actul de predare-

învățare-evaluare a credințelor și valorilor democratice, care stau la baza diversității culturale într-

o societate aflată în continuă dezvoltare și interdependență, în plin proces de globalizare. 
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În opinia autorilor L. Plugaru, M. Pavalache [93, p. 10] și H. Hubert [136], opinie la care 

aderăm totalmente, educaţia interculturală reprezintă o filosofie a culturii, care începe să își facă 

simțită prezența în activitatea școlară. Pornind de la această remarcă, L. Drăghicescu, I. Stăncescu 

[64, p. 11] susțin că educaţia interculturală este forma esențială care poate sta la baza educației 

tuturor elevilor, în vederea respectării drepturilor omului, a diversității culturale, pentru egalitate 

de șanse, toleranță și integrare socială. 

Din abordarea lui S. Popescu [96], care este în consens cu ideile pe care le promovăm, se 

desprinde concluzia că educația interculturală stă la baza respectării drepturilor omului, cerință 

esențială pentru conviețuire armonioasă, interacțiune între oameni.  

Din perspectiva cercetării lui A. Fly Sainte Marie [130] rezultă că în cadrul educației 

interculturale sunt trei unghiuri: ideea, mișcarea de reformă educațională și derularea propriu-zisă. 

Conform cercetării lui G. Hofstede [135, p. 82] referitoare la perspectivele complementare ale 

educației interculturale, acestea sunt în număr de șapte:  

• perspectiva compensatorie presupune cele mai bune șanse de reușită școlară pentru minorități;  

• perspectiva de cunoaştere a culturilor;  

• perspectiva heterocentristă;  

• perspectiva izolaţionistă – prin care sunt puse în valoare activitățile de învățare a limbii și 

culturii minorităților în acțiuni distincte [79, p. 45];  

• perspectiva antirasistă – prin care este promovată educația non-discriminatorie;  

• perspectiva educaţiei civice - promovarea drepturilor omului și valorile democratice;  

• perspectiva cooperării, bazată pe relațiile de interacțiune și cooperare între elevii aparținând 

grupurilor care sunt diferite prin natura lor.  

Având în vedere faptul că educația interculturală se poate forma în cadrul mai multor 

discipline școlare, putem afirma, că aceasta poate fi abordată cu ușurință interdisciplinar în cadrul 

temelor și în implementarea activităților care contribuie la formarea competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale.  

Redefinirea rolului și locului educației interculturale constituie unul din obiectivele de 

maximă actualitate ale sistemului de învățământul actual, întrucât poate să vină în sprijinul 

susținerii valorilor naționale și europene în egală măsură. Educația interculturală poate să 

contribuie la limitarea situațiilor defavorabile, generatoare de segregare, rasism, xenofobie, 

discriminare, marginalizare, excluziune socială, prejudecăți sau stereotipuri etc. 

Pornind de la realitatea interculturalității în Republica Moldova, cu reprezentativitate a 

minorităţilor tradiţionale: găgăuzi, bulgari care locuiesc compact şi a minorităţilor răspândite pe 
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întreg teritoriul ţării: ruşi, ucraineni etc., educaţia interculturală constituie de bună seamă prioritate 

la nivelul politicilor socioculturale. Asemenea, (în special după 1990) și în România se constată 

interesul pentru luarea în considerare și studierea educației interculturale. Aceasta se datorează 

diversității structurilor sociale, ca urmare a contextului geografic, istoric, cultural complex - aflat 

într-o dinamică permanentă. Interculturalitatea din România este susținută printr-o serie de termeni 

consacrați cum ar fi: ,,minoritățile tradiționale, istorice sau naționalități conlocuitoare” dar și de 

valul de imigranți care și-au făcut simțită prezența în țara noastră din statele asiatice: Siria, 

Iordania, Arabia Saudită, Turcia, China etc., în special după anul 2015.  

Studiind disciplina Educație interculturală, conform O. Meunier [142], care expune o 

viziune proaspătă în domeniu, elevul pătrunde în sfera diversității culturale, descoperă elemente 

ale tradiției și spiritualității celuilalt, se cunoaște mai bine pe sine și per ansamblu își formează 

deprinderea de a trăi împreună cu ceilalți, pe care îi vede diferiți față de el. De asemenea, află care 

sunt principiile și valorile de care are nevoie pentru a trăi armonios într-o societate interculturală 

și dincolo de toate, află care sunt urmările nerespectării acestora. [98, p. 16] Rolul profesorului 

care predă educația interculturală este acela de a forma elevilor conștiința valorilor democratice, a 

valorilor culturale naționale și europene. El trebuie să elimine prejudecățile și stereotipurile cu care 

vin elevii de foarte multe ori din mediul familial. [45] O serie de cercetători [3, 7, 13] pun în 

discuție eventualitatea, ca nu doar grupurile etnice, ci și națiunile, e posibil, să asimileze cu 

ușurință elemente sau valori culturale ale celor cu care vin în contact și să acorde o atenție mai 

mică istoriei locului sau specificității culturii naționale.  

Din perspectiva cercetătorului Camilleri [apud 42, p. 52], cele mai semnificative reguli 

privind educația și formarea interculturală sunt: 

1. Înțelegerea logicii fiecărei culturi: indiferent de locul de unde provine, fiecare om trebuie să 

aibă sentimentul apartenenței la propria cultură sub aspectul demnității și al valorii.  

2. Educarea din perspectiva relativismului: aprecierea detașată, fără judecăți etnocentriste a 

tuturor sistemelor culturale. Aceasta este posibilă prin prezentarea fără impunere a propriului 

model cultural și, în al doilea rând, din necesitatea conștientizării, că nu există niciun temei pentru 

a susține superioritatea propriei culturi. 

3. A nu sacraliza culturile. Evoluția interculturală atrage după sine principiul schimbărilor 

constante, acreditând ideea că nu poate fi supradimensionată o cultură în favoarea alteia. Educația 

interculturală în contextul globalizării conduce obligatoriu spre dialog intercultural.  

4. Reconsiderarea eterogenității. Eterogenitatea nu poate fi condamnată, atunci când nu este 

impusă, ci este o situație firească. Rasismul, excluziunea, limitarea constrângerilor și barierelor de 

comunicare reprezintă atitudinile pentru care se impune educația interculturală. 
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5. Recunoașterea neînțelegerilor și a conflictelor. Prin recunoașterea onestă a realității, în 

dimensiunea conflictuală dintre culturi, grupuri etnice sau dintre majoritari-minoritari, deja se 

valorifică etapa preliminară în vederea rezolvării acestora. Acest fapt aduce plus valoare în 

procesul de conviețuire socială din perspectivă interculturală. 

Conform studiilor efectuate de către cercetătoarea A. Nedelcu [88, p. 16]: ,,Educația 

interculturală este un proces complex și deloc facil, care solicită competențe și demersuri specifice 

din partea cadrelor didactice”, care trebuie să aibă în vedere principiile ce stau la baza activității 

de predare-învățare-evaluare eficientă, acolo unde funcționează colective de elevi aparținând 

grupurilor minoritare alături de majoritari. 

1. Niciun elev nu este exclus din activitățile de instruire calitativă. În timpul activităților școlare 

profesorul susține calitatea în educație abordând diversitatea culturală, eliminând barierele 

etnice, religioase ori socio-economice. Astfel, instruirea vine în întâmpinarea trebuințelor de 

formare ale tuturor elevilor. 

2. Prin atitudinea comportamentală - cadrul didactic trebuie să acorde respect tuturor elevilor, 

fără a ține seama de trăsăturile lor culturale. Atât în cadrul activităților formale sau non-formale, 

profesorul trebuie să aibă o atitudine condescendentă, fără a acorda atenție mai mare naționalității, 

culturii sau etniei elevilor săi. 

3. Climatul pozitiv din timpul activităților, bazat pe încredere, ajutor, lucru în echipă - susține 

comunicarea și interrelaționarea superioară. Potrivit deontologiei profesionale, cadrul didactic 

stabilește norme și reguli de comportament la nivelul clasei, astfel încât elevii să deprindă 

atitudinea civilizată, sprijinul reciproc, comunicarea bazată pe sinceritate și încredere etc. 

4. Cunoașterea particularităților privind cultura, etnia, religia, grupul de proveniență etc. ale 

elevilor săi. Toate aceste elemente pot susține coeziunea de grup, dacă sunt cunoscute de către 

profesor, a cărui misiune este de-a veni în sprijinul formării personalității elevilor săi. De foarte 

multe ori cunoașterea valorilor culturale ale elevilor ce aparțin grupurilor etnice sau minoritare, îl 

ajută pe profesor să preîntâmpine eventualele disensiuni la nivelul clasei. În opinia cercetătorilor 

din domeniu este foarte important ca profesorul să știe a câta generație este un elev, a cărui cultură 

este diferită de a majoritarilor. Studiile au demonstrat, că trăirea laolaltă a grupurilor etnice cu 

majoritarii ar putea să aducă modificări culturale, fie prin diminuarea valorilor culturale, fie prin 

sporirea culturii de apartenență. 

5. Facilitarea cadrului contextual de cunoaștere și relaționare pozitivă între elevi, dincolo de 

eticheta impusă de spațiul uneori rigid al școlii. Cu cât elevii au posibilitatea să se cunoască mai 

bine, să dezvolte relații de atașament, să se descopere în alte împrejurări decât cele specifice relației 

,,elev-bancă”, cu atât sporesc relațiile interumane. 
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6. Cunoașterea și înțelegerea valorilor culturale ale elevilor aparținând altor etnii contribuie la 

reușita activităților educaționale, bazate pe respect, stimă de sine, interacțiune și dialog 

intercultural. În felul acesta, elevii simt apartenența la grupul clasei și se dezvoltă pozitiv în 

dimensiunea afectiv-emoțională și culturală. 

7. Interrelaționarea sinceră între partenerii educaționali (cadru didactic și elevi). S-a demonstrat 

că atitudinea flexibilă a profesorului față de elevii săi conduce spre eficientizarea activităților 

educaționale, păstrând totuși un echilibru în raporturile cu aceștia. Cu cât se dezvăluie din latura 

umană a cadrului didactic, care este și părinte și profesor în același timp, cu atât se transmite 

elevilor încrederea reciprocă. 

8. Susținerea activităților școlare într-un cadru agreabil, motivant și susținător. Încă din vremea 

școlarității mici elevii s-au deprins ca spațiul școlar să fie unul primitor, incluziv, care să conducă 

la inter-cunoaștere și atașament reciproc.  

9. Valorizarea elevilor pentru ceea ce sunt ca ființe umane. Se întâmplă uneori ca elevii să fie 

asociați cu numărul celor înscriși în catalog și astfel să nu fie înțeleși de profesor. De aceea, e bine 

ca profesorul să descopere latura pozitivă a fiecăruia și să o valorizeze pentru inter-relaționare. 

10. Sporirea relațiilor de comunicare dintre elevi. Experiența ultimilor ani a demonstrat, că elevii 

dezvoltă raporturi de atașament în mediul on-line mai ușor decât față în față, folosind aplicațiile 

Facebook, Instagram, Tick-Tock - situație care vine în sprijinul eficientizării activităților didactice. 

Adesea le este mai ușor elevilor să spună sau să ia inițiativa unui lucru atunci când comunică prin 

rețele de socializare sau device-uri.  

11. Abordarea activităților educaționale din perspectiva diversității culturale, ca element de 

sprijin în anumite situații. Adesea profesorii apelează la elemente culturale care vin să completeze 

și să nuanțeze activitatea didactică, fapt care aduce plus valoare pentru competența interculturală 

a elevilor. 

12. Formarea elevilor cu zâmbetul pe buze, care sădește încredere, interes, emoții plăcute pentru 

participanți și implicit facilitează condițiile învățării optime din perspectivă interculturală [87, p. 

30-33].  

Relevanța acestor principii, la care subscriem și noi, este de maximă actualitate, iar acestea 

își găsesc eficiența doar dacă sunt aplicate într-adevăr în activitățile școlare și extracurriculare. 

Luând în considerare Recomandările venite din partea Consiliului Europei începând cu anul 

2006 către statele Europei privind adoptarea Curriculumului școlar centrat pe competențe, 

documente la care s-a raliat și România în anul 2009, iar Republica Moldova în anul 2010, se 

reclamă și abordarea conceptului de competență [37]. 
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Evoluția conceptului de competență își are originile în învățământul profesional-tehnic, 

scopul acesteia fiind de a facilita legătura între noțiunile teoretice și aplicabilitatea lor în practică, 

prin abilități și aptitudini, dovedite de absolventul învățământului general. În timp, conceptul de 

competență a dobândit alte valențe, fiind utilizat în predare-învățare-evaluare, atribuindu-i-se 

următoarele etape: (conform R. Dumbrăveanu, Vl. Pâslaru, V. Cabac) [65]: 

• Între anii 1960-1970, conceptul de competență viza cu precădere formarea competenței 

lingvistice și de comunicare, făcând referire la potențialul individului de comunicare, coerentă 

și corectă.  

• Între anii 1970-1990 competența cuprindea aria management, comunicare și rezultate obținute 

în domeniul limbilor străine.  

• Spre sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990 conceptul de competență în educație se 

regăsește în literatura de specialitate din Europa, cu toate remarcile negative asupra 

conceptualizării acestuia. 

• Începând cu anii 1990 sistemul de învățământ este marcat de mai multe etape ale reformei 

școlare, care au condus la ,,trecerea” de la învățământul centrat pe obiective (1990-2009), la 

implementarea învățământului centrat pe competențe cheie. Altfel spus: trecerea de la ceea ce 

trebuia să învețe, să știe, să cunoască elevul, la ceea ce trebuie să poată aplica acesta. 

În funcție de domeniul și contextul în care este folosit: pedagogie, psihologie, sociologie, 

conceptul de competență cunoaște o varietate de sensuri. Abordarea conceptuală a competenței 

este reliefată și supusă analizei în studiile de specialitate ale autorilor de referință: Victoria 

Cojocaru [25]; [26]; [27]; [28]; S. Baciu [4]; I. Boghian [15]; A. Stîngă, M. Morari, (coord.) N. 

Bucun, L. Pogolșa [106]; T. Verdeș [108]; F. Voiculescu [110]; F. Audiger [116]; J. Tardif [148]; 

Vl. Guțu [75]; Vl. Pâslaru [99]; D. Potolea [97]; V. Goraş-Postică [71]; V. Chiş, [22]; A. 

Gremalschi [74]; Ph. Perrenoud [143]; I. O. Pânișoară [98]; M. Hadârcă [77]; M. Bocoș [12].  

Având în vedere că nu există o definiție unanim acceptată a conceptului de competență și 

că introducerea competențelor cheie vine la Recomandarea Consiliului Europei (2006) către statele 

Europei, acest fapt a permis emiterea unor formulări neomogene și înțelegerea din perspective 

diferite, atât în ceea ce-i privește pe profesori cât și pe factorii decizionali.  

Conform V. Gh. Cojocaru ,,Competența este capacitatea profesională remarcabilă, izvorâtă 

din cunoștințe și practică” [30, p. 352]. 

Într-o abordare generalizatoare, cercetătoarea Victoria Cojocaru apreciază competența: ,,un 

sistem de cunoștințe, abilități, deprinderi și atitudini bine structurate și temeinic însușit” [27, p.3]. 

Autoarea V. Goraș-Postică [71] definește competența ca fiind o asociere de noțiuni teoretice, acte 
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aptitudinale și atitudinale într-un context dat. Mai concret, competența reprezintă capacitatea de-

a pune în aplicare consecințele învățării, fie că este vorba de educație, de câmpul muncii sau 

evoluție personală. Competența presupune îmbinarea elementelor teoretice cu abilitățile tehnice, 

sociale și moral-etice. 

De precizat faptul că, folosirea conceptului de ,,competență” în Legea Educației, până în 

2014, avea o conotație cu totul deosebită, referindu-se cu precădere la calitatea pe care o dețineau 

autoritățile, instituțiile, funcționarii în vederea punerii în aplicare a responsabilităților și foarte 

puțin sau deloc făcea referire armonizarea dintre cunoștințe, abilități și aptitudini dobândite de 

elevi pe parcursul procesului de învățământ. Este foarte adevărat însă, că se regăsesc în Legea 

Educației 1/2011 unele precizări cu privire la stadiul pe care ar trebui să îl aibă elevii la finalizarea 

nivelurilor de învățământ, având în vedere faptele în ansamblu, ca elemente globale ale sistemului 

de învățământ.  

Noul Cod al Educației din anul 2014 din Republica Moldova aduce completările explicite 

privind definirea competențelor cheie, într-un cadru normativ-juridic elocvent. Astfel, pentru a 

avea o viață reușită și o națiune care să fie satisfăcută în general, [179] definirea conceptului de 

competență și delimitarea competențelor cheie înseamnă:  

• percepția referitoare la nivelul de trai al oamenilor în ansamblu;  

• viața culturală și particularitățile biografice;  

• contextul politic și acordurile pentru deprinderile colective.  

 

Tabelul 1.4. Conceptul de competență în aspect definițional 

Anul Autorul Definiția dată competenței 

 

1996 M. Călin ,,Abilitate sau capacitate de a satisface scopurile educației”. [17, p. 

48]  

1996 Ph. Perrenoud ,,Capacitatea de conservare și transfer superior, ceea ce facilitează 

atingerea unor performanțe”. [143, p, 152]  

2005 V. Chiș ,,Capacitatea unei persoane de a soluționa o problemă, de a lua o 

decizie sau de a efectua o acțiune în exercitarea unei funcții”. [22, 

p. 62] 

2008 J. Tardif  ,,Competența nu este un algoritm, ci o capacitate de acțiune 

flexibilă și adaptabilă la diverse contexte și situații problematice”. 

[148, p. 99]  
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2008 V. Goraș-Postică  ,,Este un ansamblu integrat de cunoștințe, deprinderi și atitudini, 

care permite subiectului să se adapteze, să rezolve probleme și să 

realizeze proiecte”. [71, p. 12]  

2010 D. Potolea, S. 

Toma 

,,Capacitatea intelectuală cu posibilități de transfer, care se 

asociază cu componentele afective și atitudinale.” [97, p. 86] 

2010 A. Stîngă, M. 

Morari, (coord.) 

N. Bucun 

,,Este rezultatul unui proces îndelungat, complex, ce se derulează 

de-a lungul întregii vieți și are o valoare emblematică pentru 

personalitate”. [106, p. 84]  

2011 S. Cristea  ,,Competențele concentrează un ansamblu de capacități și 

performanțe particulare și individuale acumulate în timp”. [36, p. 

247]  

2011 V. Cojocaru ,,Capacitatea de a întreprinde o acțiune, posibilitatea unei persoane 

de a implementa judecățile și gesturile adaptându-le la situații 

complexe și variate.” [25, p. 3]  

2011 F. Voiculescu ,,Este o caracteristică individuală sau colectivă de a pune în 

acțiune un ansamblu de cunoștințe și de atitudini 

comportamentale”. [110, p. 32]  

2011 Vl. Pâslaru  ,,Este termenul generic pentru valoarea educaţională, în funcţie de 

vârsta educatului, calitatea educaţiei şi orientarea generală de 

devenire a acestuia întru propria fiinţă” [99, p. 3].  

2012 B. Rey, Șt. 

Pacearcă 

,,Complex de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi, de a efectua sarcini 

de ordin comportamental şi practic-funcţional”. [101, p. 16].  

2014 C. Cucoș ,,Deschiderea spre altul, străin, neobișnuit”. [42, p. 177] 

2015 A.Gremalschi ,,Capacitatea profesională remarcabilă, care conferă randament, 

precizie, siguranță și permite rezolvarea de situații dificile în 

direcția în care s-a format.” [74, p. 69]  

2015 O. Răileanu- 

Ciobanu 

,,Formarea unor sisteme de deprinderi (priceperi, capacitate, 

aptitudini și atitudini psihopedagogice”. [100, p. 216]  

2017 V. Cojocaru ,,Competența se realizează prin mobilizarea resurselor personale, 

combinate într-un mod specific fiecărei persoane și completate de 

mobilizarea resurselor mediului social”; [26, p. 52]  

2019 V. Cojocaru  ,,Reprezintă capacitatea unei persoane de a îndeplini o sarcină 

specifică la un standard înalt.” [27, p. 42]  
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         Noul Curriculum Național [168] pentru învățământ primar și gimnazial adoptat prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3590/05.04.2016 aplicabil din anul școlar 

2017-2018 la clasele a V-a și a VI-a, pentru clasa a VII-a din anul școlar 2019-2020 și la clasa a 

VIII-a din anul școlar 2020-2021 este centrat pe competențe, aducând în prim plan abordarea pluri-

inter-transdisciplinară, oferind posibilitatea elevului de a găsi soluții - printr-o gândire analitică - 

și de a pune în aplicare cunoștințele teoretice; profesorul are câmp deschis în folosirea 

problematizării, investigației, de a organiza activitatea elevilor în echipă, bazată pe miniproiecte, 

studiu de caz, procesul învățării devenind transversal, cu mai multe implicații experimentale. Prin 

formarea competențelor cheie a elevilor, care sunt considerate ținte microstructurale, ce trebuie 

dobândite la finalitatea studiilor primare, gimnaziale, liceale etc., acestea vin în întâmpinarea 

soluționării unor probleme din viața de toate zilele. [160], [161] , [162]. Ceea ce vor învăța elevii, 

ceea ce vor ști, aceea vor aplica în contexte diferite de viață și mai cu seamă în relațiile 

interpersonale.  

Astfel se conturează conceptul de competență interculturală, tratat în lucrările autorilor în 

domeniu: Ph. Rosinski [145]; B. D. Ruben [146]; A. Fly Sainte Marie [130]; A. Fantini [126]; S. 

Chevrier [121]; C. Cace [118]; M. Rakotomena [144]; O. Meunier [142]; M. Lusting, J. Koester 

[141]; R. Bezede [11]; J. Aubret, P. Gilbert [115]; D. Mara [82]; A. Nedelcu [88]; Al. Barbăneagră 

[5].  

În acest context, putem defini competența interculturală ca una care vine în sprijinul 

administrării facile a raporturilor dintre oameni într-un mediu multicultural. 

Evoluția conceptului de competență interculturală este abordată de-a lungul timpului din 

perspectiva istorică, sociologică, filozofică etc., definițiile date competenței interculturale fiind 

numeroase, concept pentru care nici astăzi nu există o definiție unanim acceptată.  

Din perspectivă istorică conceptul de competență interculturală s-a conturat odată cu 

apariția lucrărilor referitoare la experiența persoanelor care au muncit în străinătate. Astfel, este 

cunoscută implicarea voluntarilor Peace Corp în perioada 1950-1970 [24, p. 30]. Studiile de 

specialitate au reliefat în acest sens disfuncționalitățile de comunicare și cooperare, ca urmare a 

mediului cultural diferit al participanților, pentru care era normal să se intervină într-un fel, spre 

soluționare. Astfel, cercetătorii au făcut un rezumat al caracteristicilor voluntarilor pentru misiunea 

de pace din Tonga, multe dintre acestea fiind relevante pentru competența interculturală, astfel: 

cunoașterea limbii din țara respectivă, puterea de adaptare, atitudinea responsabilă, intensitatea 

afectivă socio-culturală, respectul, comunicarea, fermitatea, stima de sine, toleranța etc. [10, p. 7], 

[52]. 
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În abordarea cercetătorilor R. Hubert (1965), [136] și B. D. Ruben (1976) [146, 21] 

competența interculturală este tratată din perspectiva ,,adaptării interculturale” și a ,,eficacității 

interculturale”, atribuind acesteia sinonimele: adaptare, asimilare și integrare.  

Însă orientarea larg răspândită a competenței interculturale se regăsește în cercetarea lui 

Geertz, la sfârșitul anilor 1980, definind obiectivele necesare pentru învățarea limbilor străine [92].  

În acest context de referință, cercetătorii А. А. Леонтьев [155] și Ю.М. Жуков [153] făcând 

referire la comunicarea interculturală, afirmă că aceasta reprezintă modul de receptare, 

interiorizare și aplicare a unor principii de viață, valori sau modele de comportare proprii altui 

grup, cu care venim în contact. În accepțiunea lui A. Gillert [133, p. 62] procesul acesta cuprinde 

persoanele care au imigrat și care au tendința de-a adopta regulile și elementele ce aparțin culturii 

din grupul sau naționalitatea respectivă. În accepțiunea altor autori [122 p. 76], [142, 149] se 

consideră, că socializarea conduce la influențare reciprocă și la scoaterea la iveală a unor 

caracteristici comune: reguli de comportare, norme de viață, atitudine, aprecierea acelorași 

elemente cu impact cultural etc. În sfera psihologiei clinice este utilizat termenul ajustare pentru 

a defini situația prin care o persoană dovedește adaptarea la noul mediu, dovedește că a trecut 

pragul emoțional, făcând față stresului și barierelor culturale inerente; dovedește comportament 

proactiv, prosocial și o condiționare reciprocă în circumstanțele oricărui moment.  

Competența interculturală a cunoscut o nouă abordare la sfârșitul anilor 1990 și începutul 

anilor 2000 din perspectiva autorilor P. M. Fleming [129], A. E. Fantini [126, 127] – care au 

prioritizat posedarea unor informații și iscusința de a face anumite lucruri, minimalizând 

sentimentele și trăirile emoționale, opinie cu care suntem doar parțial de acord, deoarece rolul 

afecțiunilor nu trebuie minimalizat în acest caz. Pe de altă parte, Н.В. Клюева [154] a reliefat în 

lucrările sale importanța comunicării, a influențării reciproce dintre oamenii care aparțin mai 

multor culturi, necesitatea interacțiunii și nu a punerii laolaltă a elementelor culturale.  

În anul 1996 autorii M. Călin [17, p. 118] și Ph. Perrenoud [143] au definit competența 

interculturală din perspectiva asimilării, aceasta fiind un proces, prin care sunt aplicate valori și 

modele de comportament unui grup cu care intră în contact. 

Acest concept se apropie foarte mult de realitatea în care se regăsesc de cele mai multe ori 

migranții. Aceștia adoptă regulile, principiile și normele culturale ale țării gazdă, diminuând sau 

chiar renunțând la specificitatea propriei culturi. 

În anul 2003, conform accepțiunii cercetătorilor S. Schneider, J. L. Barsoux competența 

interculturală reprezintă ,,o modă, un clișeu utilizat în sistemul de învățământ, cu toate că nimeni 

nu pare să știe exact ce înseamnă” [147 p. 31].  
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Conform studiilor de specialitate o parte din cercetători asociază conceptului de competență 

interculturală exprimări cum ar fi: comunicare cross-culturală, conștientizare cross-culturală, 

adaptare cross-culturală, interacțiune interculturală, cooperare interculturală etc. [34, 128].  

Abordarea conceptuală a competenței interculturale este cât se poate de variată, așa cum 

rezultă din definițiile apărute de-a lungul timpului: în accepțiunea cercetătorului C. Cucoș 

presupune ,,inegalitatea în relațiile socio-culturale ce caracterizează societatea” [40 p. 176]. 

Tabelul 1.5. Viziuni privind competența interculturală 

Anul Autorii Definiții pentru competența interculturală 

 

1992 Gertsen ,,Capacitatea de a munci eficient în sânul unei culturi”. [apud 24, p. 

40]  

1994 Brittner and 

Reisch  

,,Capacitatea de a gestiona convenabil aspectele culturale ale muncii 

și de a profita de sinergia interculturală.” [apud 24, p. 40]  

1994 G. Hofstede Competența este: ,,a te descurca în acest nou mediu și a fi capabil să 

rezolvi probleme.” [135, p. 19]  

1994 A.Fantini ,,1. abilitatea de a dezvolta și menține relații; 2. abilitatea de a 

comunica; 3. abilitatea de a obține aprobarea celorlalți și de a 

colabora cu aceștia;” [127, p. 21]  

1995 Íles  ,,A lua în considerare diferențele dintre propria cultură și o altă 

cultură, de a putea comunica eficient și de a te putea integra”. [apud 

24, p. 40]  

1996 Bender  ,,O conștiință critică a caracteristicilor distinctive ale unei alte 

culturi”. [apud 24, p. 40]  

1997 Flye  ,,Să știi, să analizezi și să înțelegi situațiile dintre grupuri de culturi 

diferite dar și să gestionezi aceste situații”. [apud 24, p. 40]  

2000 C. Cucoș ,,Pregătește indivizii și societățile să fie mai atente la dimensiunea 

culturală a existenței lor”. [40, p. 176]  

2001 T. Cozma ,,Respectarea diferențelor dintre elevi în scopul îmbunătățirii 

practicii lor profesionale”. [35, p. 193] 

2005 Rakotomena  ,,Interacțiune reușită cu un grup de persoane de diferite culturi. 

Capacitatea de a înțelege, de a analiza diferențele dintr-o altă 

cultură”. [144, p. 42] 

2007 A.Fantini  ,,Abilități necesare pentru a performa în mod eficient și adecvat în 

cadrul interacțiunii cu alții, lingvistic și cultural”. [126, p. 9]  

2008 A.Nedelcu  ,,Credințe și conduite interculturale specifice, care pledează pentru 

deschidere, empatie și comunicare, pentru înțelegerea și valorizarea 

logicii fiecărei culturi”. [87, p. 25]  

2008 L. Ciascai&I. 

Marchiș 

,,Capacitatea de a-i schimba, adapta atitudinea, comportamentul și 

cunoștințele la interacțiunea cu persoane aparținând altor culturi”. 

[24, p. 39] 
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Având în vedere că formarea competenței interculturale reliefează corelațiile dintre 

conținuturile didactice, abilitățile de comunicare și deprinderile de lucru în echipă [94, p. 20], 

susținem rolul școlii și al familiei ca fiind foarte importante în acest sens.  

Luând în considerare educația interculturală sub toate dimensiunile ei: cultură, identitate 

culturală, diversitate culturală, interculturalitate, dialog intercultural etc., apreciem actualitatea și 

necesitatea acesteia în cadrul educației școlare. Aceasta conduce spre formarea competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Competența interculturală este una din cele opt competențe cheie cuprinse în Curriculumul 

școlar aprobat în anul 2016 în România, care conturează profilul absolventului pregătit pentru 

inserția pe piața muncii și al adaptării lui în viața socio-economică și culturală a comunității. În 

acest sens, considerăm ca fiind de maximă importanță implicarea elevilor în activitățile culturale 

ale familiei, școlii și comunității. În felul acesta își găsesc aplicabilitate conținuturile didactice și 

comportamentele culturale dobândite chiar de la vârsta școlarității mici. Având în vedere că 

,,educația interculturală este în fapt o educație a relațiilor interpersonale, care implică membri ai 

unor culturi diferite”, [40, p. 94], R. Polenda, Fr. Ruegg, C. Rus [95], susținem că implicarea 

copilului în activități interculturale contribuie indubitabil la formarea competenței interculturale. 

Astfel, conform cercetătoarei L. Cuznețov [48, p. 109] se subînțelege, că educația interculturală în 

dimensiunea sa extinsă alături de familie și școală sprijină elevul în participarea sa la dezvoltarea 

personală, socio-culturală; îl ajută să dobândească deprinderi morale de conviețuire socială, de 

toleranță, acceptare, înțelegere și interrelaționare cu semenii.  

Competența interculturală este abordată în Auxiliarul didactic [33]; în lucrările 

cercetătorilor B. Rey, Șt. Pacearcă, V. Carette ş.a. [101]; M. Voinea [111]; A. Chiriac [19] etc.  

În egală măsură o contribuție semnificativă în studierea temelor care abordează formarea 

competenței interculturale se regăsește în: Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-

2020 „Educaţia-2020”. [177]; Legea învăţământului din Republica Moldova [180]; Competența 

interculturală, Auxiliar didactic, [11]; Codul Educaţiei al Republicii Moldova [179]; Educația 

interculturală, manual pentru clasa a VI-a 2019 (România) Lupșa D., precum și într-o serie de 

documente legislative [173]; [169]; [181], [169], [170], [171] etc. 

Trecerea de la învățământul primar la gimnaziu presupune necesitatea adaptării și integrării 

în noua colectivitate, marcată de specificitatea grupurilor sociale. Aici fiecare elev aduce cu sine 

valori și elemente culturale diferite. Astfel, elevul începe să manifeste deschidere și receptivitate 

la noutate. [Anexa 24] În relațiile de grup pune în evidență valorile culturale aduse din mediul de 

proveniență, dezvoltă prietenii, manifestă toleranță, înțelegere, cooperare, ajutor reciproc și dialog 

intercultural.  
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1.3. Concluzii la Capitolul 1 

1. În baza studierii conceptelor de bază: educație interculturală, competență, competență 

interculturală a fost argumentată importanța educației interculturale în procesul de creștere, 

dezvoltare și educație pentru elevi (conform Trompennars) [24, p. 10]. Astfel, se demonstrează 

conexiunea indubitabilă dintre valorile culturale ale românilor și nivelul de educație, respectiv 

comportament, materializat în competența interculturală formată elevilor din clasele gimnaziale. 

În egală măsură, reperele ideatice prezentate stau la baza postulatului care susține: influența pe 

care o au comportamentele (dobândite în familie, dar șlefuite în școală), acționează asupra 

educației și rolului pe care îl are educația interculturală asupra modelării conduitei prosociale a 

elevilor din clasele gimnaziale. 

2. S-a stabilit care sunt premisele diversității culturale în educație și cum este exprimată 

diversitatea culturală prin proiecte interculturale. De asemenea, s-a subliniat care sunt calitățile 

persoanei multiculturale și care sunt prioritățile care ar trebui atinse pentru formarea competenței 

interculturale. În opinia cercetătorilor, cel mai ușor se poate forma competența interculturală prin 

învățarea de noi comportamente de la alții, însușirea unor modalități noi de soluționare a 

problemelor, fapt care ne orientează spre reconcilierea valorilor culturale. Astfel, reconcilierea 

valorilor este primul pas către ameliorarea disensiunilor, pentru îmbunătățirea comunicării și 

sporirea coeziunii de grup, iar simpla atingere emoțională poate să fie un pas înainte pentru 

formarea competenței interculturale. 

De altfel, în baza principiilor holistice ale educației și a principiilor educației interculturale se 

poate constata interdependența dintre educația morală, educația moral-civică, educația pentru 

drepturile cetățenești și educația interculturală, care contribuie la formarea CI a elevilor din clasele 

gimnaziale.  

3. Un rol aparte îl au dimensiunile fundamentale ale educației interculturale și principiile care stau 

la baza activității de predare-învățare-evaluare eficientă, acolo unde funcționează colective de 

elevi aparținând grupurilor minoritare alături de majoritari.  

Investigarea și sublinierea conceptelor de bază a facilitat scoaterea în evidență a elementelor 

fundamentale promovate de educația interculturală, necesare formării competenței interculturale.  

4. Concluzionând și aderând la concepțiile cu privire la competența interculturală, acestea 

ilustrează următoarele:  

➢ pentru formarea competenței interculturale este necesar ca scopul educației interculturale, 

sociale, moral-civice etc. să se regăsească într-o proporționalitate adaptată particularităților 

de vârstă și înțelegere ale elevilor;  
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➢ a oferi elevilor condițiile optime de comunicare și inter-relaționare în grupurile 

neomogene; 

➢ a asigura șanse egale de participare a elevilor la activități bazate pe interacțiune, ajutor 

reciproc, lucru în echipă etc.;  

➢ să fie descoperit și valorizat potențialul cognitiv, abilitățile și deprinderile elevilor într-o 

manieră personalizată;  

➢ implementarea unei programe școlare, care să vizeze competențe specifice bazate pe 

globalizare, nu pe etnocentrism;  

➢ abordarea activităților centrate pe elev, prin care se stimulează gândirea critică și aprecierea 

diversității.  
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2. CADRUL METODOLOGIC DE FORMARE A COMPETENȚEI INTERCULTURALE 

A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE 

2.1. Orientări educaționale în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele 

gimnaziale 

Pornind de la premisele expuse anterior, constatăm că atât la nivel micro, dar și la nivel 

macro, educația interculturală, ca parte a noilor educații, poate veni în sprijinul ameliorării sau 

chiar al soluționării problemelor care afectează lumea. Astfel, în cadrul Conferinței internaționale 

UNESCO 2001, s-a luat hotărârea implementării de către toate statele Europei a unui nou concept: 

,,a învăța să trăim împreună” [164], [165], [167]. Aici sunt prevăzute cele patru scopuri ale 

educației din secolul XXI: a învăța să înveți – ceea ce presupune acumularea cunoștințelor și a 

informațiilor necesare pe tot parcursul vieții; a învăța să faci – formarea competențelor necesare 

adaptării noastre la schimbările rapide cu care ne confruntăm la nivel mondial; a învăța să fii – 

prin adaptarea la nevoile morale și sociale, prin autoevaluare și responsabilitate; a învăța să trăiești 

împreună cu alții – atitudine tolerantă, pluralism, respect reciproc. [119]  

În egală măsură susținem opinia cercetătorului C. Cucoș și a altor cercetători [108, 113, 114, 

116, 117 etc.], care argumentează, că pentru aceste probleme pot fi găsite soluții printr-o abordare 

interconexială, holistică, în baza studierii și a alegerii mijloacelor optimale ce pot veni în sprijinul 

ameliorării și soluționării problematicii lumii contemporane. [43, p. 67] 

De asemenea, autorul V. Stănescu [107] precizează că provocările lumii contemporane 

suscită noi răspunsuri, care se regăsesc în noile educații. [16] 

În opinia autoarei M. Bocoș referitoare la învățarea cooperativă și a descoperirii în 

societatea cunoașterii [12, p. 309] este esențial să abordăm într-o dimensiune sistemică acest 

concept. Trebuie să ținem seama de impactul ce-l vor avea în perspectivă, într-o lume dominată 

de tehnologizarea tuturor domeniilor de activitate, cu influență din ce în ce mai mare asupra vieții 

social-politice-economice și culturale. [12, p. 429] Din punctul nostru de vedere digitalizarea, ca 

etapă metamodernă a tehnologiei - vine în sprijinul evoluției ființei umane, cu rezerva că în toate 

trebuie să fie pricepere și principii moral-etice, astfel încât să nu genereze o alterare a civilizației 

și a condiției umane în speță. [56, p. 77] 

Așa cum reiese din lucrările de specialitate și studiile întreprinse de cercetătorii [19, 50, 67, 

100, 118] educația interculturală îl aduce pe elev în mijlocul lumii contemporane, în realitatea 

acesteia, a relațiilor interumane, a dialogului cultural și a interacțiunii sociale - cu toate 

mărginirile, prejudecățile sau discriminările existente ori presupuse. Astfel, prin formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale se materializează una din 

competențele cheie, prin care absolventul este pregătit să facă față provocărilor de pe piața muncii 
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și a integrării în viața socială. Din perspectiva educațională, formarea competenței interculturale 

are o particularitate, și anume, ea rareori se formează monodisciplinar, ci aproape întotdeauna 

printr-o abordare interdisciplinară. Astfel, lucrările de specialitate ale cercetătorilor în domeniu 

au evidențiat perspectiva pedagogică, sociologică, psihologică, religioasă, moral-etică, istorică a 

formării competenței interculturale, susținând aspectul dinamic și efervescent al formării elevului. 

La nivel global au loc o serie de metamorfoze în evoluția umană, de aceea se impune 

adaptarea la nou, dar fără a pierde sau minimaliza valorile culturale tradiționale ale neamului 

românesc. Astfel, prin formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale - 

aceștia vor fi responsabilizați de toate schimbările care au loc la nivel micro și macro social. [120, 

123, 157] Având în vedere că formarea competenței interculturale se circumscrie spectrului de 

activitate școlar-familial și comunitar (prietenii, antreprenorii, societatea civilă, mass-media etc.), 

susținem că formarea competenței interculturale este mai mult decât un deziderat sau o competență 

cheie propusă în Noul Curriculum Național; Pornind de la accepțiunea competenței interculturale 

ca fiind: unitatea de măsură pentru absolventul pregătit să facă față provocărilor profesionale, 

gata să se integreze social, oriunde ar ajunge. [62, p. 59] 

Analizând nevoia formării competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale, 

identificăm două cauze majore: prima este legată de cauzalitatea generală și cealaltă de 

cauzalitatea specifică. În primul rând observăm o varietate de contexte care conduc spre formarea 

competenței interculturale - și toate pornesc de la același raționament: creșterea numărului de 

formațiuni de studiu și unități de învățământ caracterizate printr-o serie de factori lingvistici, etnici, 

religioși, culturali etc., în centrul cărora se află preadolescentul în plină evoluție, dezvoltare și 

formare. [109, p. 438] Astfel, sunt cunoscute situațiile unde învață deopotrivă elevi de etnii 

diferite: români, maghiari, germani, romi, care au religii diferite, care conviețuiesc în același areal 

ca urmare a unor împrejurări istorice seculare, dar și situații unde învață elevi aparținând nu doar 

altor etnii și religii, ci altor culturi, cum ar fi: chinezi, sirieni, arabi – ca urmare a fenomenului 

migrației economice internaționale din ultimii ani. Mozaicul acesta etnic, religios, social, cultural 

etc. conduce la reconsiderarea atitudinii față de alteritate, utilizarea unor strategii didactice 

integrate, activ-participative, centrate pe elev și adaptarea limbajului pedagogic – conform 

specialiștilor N. Ovcerenco, L. Sadovei, L. Papuc, M. Cojocaru-Borozan [89, p. 79], N. 

Ovcerenco, V. Gherman, V. Untu. [90, p. 38] În acest sens, pe măsură ce trece timpul se va vedea 

evoluția bazată pe înțelegrea identității personale și de grup, care în accepțiunea lui P. Dassen [51, 

p. 180] presupune „trecerea de la logica «mono» la logica de tip «inter»”. Astfel, formarea 

comptenței interculturale presupune totalitatea activităților care conduc la acțiuni bazate pe 

diversitate culturală în mediul școlar-familial și al comunității din care face parte elevul. 
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Abordarea pedagogică, [104, p. 239], conform specialiștilor L. Sadovei, L. Papuc, S. 

Cristea; M. Cojocaru-Borozan, L. Sadovei [29], care oferă șanse de reușită formării competenței 

interculturale este aceea care transformă diferențele culturale în avantaj, ca o inepuizabilă sursă 

de inspirație, descoperire și interacțiune pentru elevi, ci nu un dezavantaj, care incomodează, 

fiindcă ar presupune un factor de stres suplimentar și neadaptare socială.  

J. Hattie [76, p. 99] aduce în atenția noastră o varietate de recomandări care pot contribui 

indubitabil la formarea competenței interculturale, astfel: 

• consultarea centrelor de informare-documentare, având ca obiectiv studierea documentelor 

referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, protecția mediului și 

dezvoltarea durabilă, vizionarea unor pelicule cu evenimente istorice etc.; 

• analiza comparativă a unor studii de cercetare în domeniul istoric-social-cultural; 

• punerea în aplicare a platformelor educaționale pentru învățământ la distanță, accesare 

internet, programe educaționale și culturale de TV în limba minorităților etc. 

• parteneriate școală-familie-reprezentanții unor instituții culturale sau ONG-uri bazate pe: 

exemple de bună practică și reușită socio-profesională, povestiri, relatări despre viața satului 

de odinioară, jocuri, cântece, tradiții; 

• inițierea și participarea la activitățile culturale: sărbători locale, serbări, expoziții etc. ce 

conduc spre descoperirea și valorizarea altor culturi; 

• inițierea unor întâlniri cu oameni aparținând altor culturi, care pot împărtăși din experiența 

personală, ca modele de reușită, ca suport emoțional, pentru stabilirea unor prietenii, prilej de 

vizitare, team bilding, petrecerea timpului liber, dezvăluirea unor rețete culinare etc. 

• inițierea unor acțiuni de parteneriat între localități, școli sau alte instituții socio-culturale; 

• accesarea unor platforme de socializare prin utilizarea tehnologiei informatice, astfel încât 

școlarii să se cunoască mai bine, să schimbe opinii unii de la alții, exemple de reușită școlară; 

• participarea la târguri, expoziții, cu produse locale tradiționale, la dezbateri pe diferite teme; 

Acreditând ideea necesității formării competenței interculturale (CI) a elevilor din clasele 

gimnaziale, aceasta este susținută în concordanță cu noile programe școlare pentru învățământul 

gimnazial. Astfel, în vederea formării competenței interculturale, planurile cadru cuprind [168]: 

La clasa a V-a, Educația socială – Gândire critică și drepturile copilului, având ca scop dezvoltarea 

gândirii critice orientată spre problematica drepturilor copilului. Activitățile de învățare 

orientează elevii spre reflecție asupra drepturilor și responsabilităților pe care le au, determinându-

i spre formularea unor întrebări, dar și explicațiile specialiștilor în promovarea drepturilor copiilor.  
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În clasa a VI-a este predată disciplina Educație socială – Educație interculturală, materie care se 

bazează pe cunoașterea valorilor și principiilor interculturalității, în societatea contemporană 

democratică. Educația interculturală vizează formarea preadolescentului apt să recunoască 

valoarea propriei culturi și să aprecieze culturile identificate într-o societate interculturală.  

În clasa a VII-a, disciplina Educație socială – Educație pentru cetățenie democratică este 

îndreptată spre cunoașterea valorilor și principiilor cetățeniei democratice. Astfel, sunt reluate și 

dezvoltate noțiunile educației civice pentru formarea competenței sociale-moral-cetățenești. 

În cadrul documentelor curriculare, Programa școlară [Anexa12] și Planul cadru pentru 

Educație socială la clasele gimnaziale (unde este cuprinsă și Educația interculturală la clasa a 

VI-a) este prevăzută o oră săptămânal, în aria curriculară ,,Om și societate”, conform OMENCS 

nr. 3590/05.04.2016. Conform Programei școlare proiectarea unităților de învățare și de conținut 

este centrată pe formarea competențelor. Astfel, modelul propus corespunde cercetărilor din sfera 

psihologiei cognitive, în baza căruia competența presupune aplicarea cunoștințelor și abilităților 

în contexte de lucru cu totul noi. De asemenea, prezenta programă școlară este centrată pe formarea 

competențelor cheie care definesc profilul absolventului de învățământ gimnazial, un loc aparte 

având competențele sociale și civice, inițiativa și spiritul de antreprenor.  

Competențele generale ale disciplinei Educație interculturală, clasa a VI-a, care vizează 

formarea profilului absolventului sunt următoarele, conform Curriculumului Național pentru 

învățământul obligatoriu din România OMEN nr. 3590/ 05.04.2016 [168]:  

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri 

şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social.  

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice 

diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice.  

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi 

întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ. 

Aici trebuie să facem precizarea, că formarea competenței interculturale constituind un 

imperativ al societății actuale, preadolescentul asimilează calități prin care poate să definească 

elementele propriei culturi, să aprecieze cultura celor cu care interacționează, este deschis spre 

ajutor, lucru în echipă, are atitudine critică față de fenomenele de violență, ură, marginalizare, 

asuprire, stări conflictuale etc. E foarte adevărat, că activitățile de învățare contribuie la formarea 

spiritului de echipă, legarea unor prietenii sincere, implicarea în acțiuni care dezvoltă sentimente 

de apreciere și asertivitate, dar acestea se dezvoltă o dată cu trecerea timpului. 
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În Republica Moldova, începând cu anul 2017, disciplina Educație interculturală face parte 

din Curriculum la decizia școlii pentru toate nivelurile de învățământ, Programa școlară de la clasa 

I la clasa a IX a fiind întocmită de Institutul de Științe ale Educației.  

Formarea competenței interculturale în cadrul școlii este premisa reușitei, a unui parcurs firesc, 

moral-civic al preadolescentului. Acesta se poate integra, poate fi apreciat în colectivul de elevi; 

poate să aibă propriul punct de vedere referitor la apartenența de grup, solidaritate umană și 

interacțiune necondiționată. Activitățile de învățare propuse cu scopul formării competenței 

interculturale îl ajută pe elev să cunoască mai bine propria cultură, valoarea patrimoniului 

cultural, interesul pentru conservarea și promovarea valorilor naționale etc. [80, p. 45], [60] 

Demersurile propuse în cadrul formal conduc către atingerea funcțiilor cognitive ale 

educației, a unui domeniu mai puțin exploatat non-formal, adaptat recomandărilor din 

documentele naționale, europene, internaționale și anume:  

Documente naționale - HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 [177]; 

• Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale [166]; 

• Legea Educației 1/2011 în România [181]. 

De asemenea, o multitudine de documente europene și internaționale întăresc dimensiunea 

cognitivă, alături de abilități și atitudini în formarea competenței a elevilor, dintre care amintim:  

• Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989) [178] 

• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, UNESCO, 2001 [172] 

• Declaraţia de la Mexico, Conferinţa mondială a politicilor culturale, UNESCO, Paris, '82 [170] 

• Cartea albă privind dialogul intercultural, Trăind împreună egali în demnitate, adoptată de 

Consiliul Europei. Conseil de l’Europe. Tous différents, tous égaux, Strasbourg, 1996 [164] 

• Recomandarea nr. R (84) 18 a Comitetului de Miniștri ai Statelor Membre referitoare la 

formarea cadrelor didactice în educație pentru înțelegerea interculturală, în special în contextul 

migrației. Sursă: Consiliul Europei, Comitetul Director pentru Educație, EDU 2004 [174] 

• Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru 

drepturile omului (2010) - Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale 

libertății, toleranței și nediscriminării prin educație (Declarația de la Paris, 2015). 

Din perspectivă axiologică, conform autorului A. Gillert [133, p. 77], funcțiile educației 

interculturale conduc la transmiterea acelor valori, informații, noțiuni referitoare la formarea, 

conținutul, rolul și semnificațiile pe care le are la nivel personal și global, în vederea cunoașterii 

la orice nivel; 
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Din perspectivă praxiologică, conform cercetătorilor L. Sadovei., L. Papuc, S. Cristea, M. 

Cojocaru-Borozan [104, p. 89], funcțiile educației interculturale contribuie la formarea 

abilităților și comportamentelor necesare adaptării individului în toate contextele vieții sociale. 

Competența interculturală, ca parte a competențelor sociale și civice, este în strânsă concordanță 

cu competențele personale, interpersonale și comportamentul elevului, ca viitor adult, ce va lua 

parte eficient și constructiv în orice domeniu social. Prin înțelegerea conceptelor și structurilor 

sociale cum ar fi: democrație, egalitate de șanse, drepturi civile, justiție etc, elevul poate fi 

participant activ, cu respectarea principiilor universale ale toleranței și egalității de șanse. [98, p. 

17] 

La nivelul instituției de învățământ, formarea competenței interculturale ar trebui să se 

regăsească deopotrivă în cele trei dimensiuni ale educației: formală, non-formală și informală. 

Astfel, din perspectivă formală, așa cum am precizat pe parcursul acestei lucrări, Educația 

interculturală este inclusă în Curriculum-ul Național, respectiv în Programele școlare și Planurile 

cadru la nivel gimnazial, în trunchiul comun din anul 2017; în egală măsură se poate regăsi și sub 

formă de curriculum la decizia școlii, în funcție de opțiunile părinților și ale elevilor – desfășurată 

în special sub forma activităților practice, bazate pe proiecte de voluntariat, acțiuni social-

caritabile, lucru în echipă, activități extrașcolare, concursuri educative, excursii tematice, 

programe artistice, proiecte interșcolare etc.  

Abordarea interdisciplinară a educației interculturale pentru învățământul gimnazial vine 

ca o consecință firească a faptului, că formarea competenței interculturale se realizează la nivelul 

mai multor discipline socio-umane. Astfel, în cele ce urmează prezentăm succint corelațiile dintre 

unele discipline școlare cu educația interculturală, care pot conduce la formarea CI a elevilor. 

➢ Limbile străine au o contribuție semnificativă în formarea competențelor cheie, întrucât aduc 

o parte din specificitatea culturală a țărilor care folosesc în comunicare preponderent limba 

engleză, ca a doua limbă vorbită; 

➢ Geografia vine în sprijinul fixării unor limite spațiale, pentru descoperirea locurilor și 

raportarea noastră la distanțe, poziționarea geografică pe glob, migrația unor popoare și 

influența acestora de-a lungul istoriei; structura populației pe mapamond, fluxul demografic și 

capacitatea de asigurare a resurselor solului pentru o viață tihnită; 

➢ Istoria contribuie în mod explicit la interdisciplinaritatea cu celelalte materii socio-umane, 

întrucât argumentează evoluția socială, influența fenomenelor istorice la nivel național și 

internațional asupra etnogenezei și culturii statelor lumii etc.; 

➢ Limba română aduce o serie de exemple (eroi, întâmplări, povestiri, povești, basme, snoave, 

proverbe etc.), din care se pot desprinde cu ușurință învățăturile morale pentru formarea CI; 
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➢ Informatica (TIC) cunoaște o întrebuințare ascendentă în toate domeniile de activitate și se 

află în strânsă conexiune cu temele propuse la educație interculturală. 

Această disciplină școlară aduce foarte rapid cultura altor popoare în sala de clasă și plasează 

elevul într-o lume culturală virtuală, uimitor de repede; se pot stabili evenimente sociale, culturale 

etc., se pot lega prietenii, făcând o incursiune cultural-istorică în timp;  

➢ Desenul, muzica, dansul dezvoltă creativitatea și sensibilitatea elevilor; facilitează acele punți 

de legătură prin care elevii comunică, vibrează, se exprimă nonverbal și leagă cele mai trainice 

și frumoase prietenii. Muzica și dansurile, indiferent de natura lor, contribuie în cea mai mare 

măsură la formarea competenței interculturale. Elevii dezvoltă atașament reciproc, se cunosc 

foarte bine, leagă prietenii și trec, fără intervenția cuiva, peste eventualele bariere 

interculturale. 

➢ Sportul și activitățile în aer liber reprezintă calea perfectă pentru integrarea în mediul natural 

și social, pentru formarea spiritului de echipă și fair-play.  

În felul acesta deducem că punerea în aplicare a interdisciplinarității la orele de educație 

interculturală este o metodă benefică pentru elevii din clasele gimnaziale. [59] Astfel, sunt 

clarificate aspectele dezbătute printr-o abordare multiplă, din perspectiva mai multor discipline. 

[14, p. 212]  

Principiul abordării interdisciplinare a educației interculturale este relevant și conduce spre:  

➢ alcătuirea unui sistem axiologic comun, susținut de valorile care stau la baza disciplinelor 

socio-umane;  

➢ alcătuirea unui sistem valoric de informații și vocabular din sfera disciplinelor socio-umane;  

➢ formarea competențelor sociale, personale, moral-etice și interculturale, prin transferarea 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor elevilor în acțiuni practice.  

 Scopul major al educaţiei interculturale este dezvoltarea integrală a personalităţii elevului, 

responsabilizarea socială a acestuia, formarea la elevi a competenţelor de integrare socială, de 

autorealizare și autocunoaștere, pregătirea elevilor pentru a avea șanse egale și pentru a adopta 

decizii cu caracter moral-civic. [53, p. 179] 

La nivel formal educația interculturală are drept bază axiologică și promovează o serie de 

valori și atitudini, dintre care enumerăm:  

➢ Respect faţă de demnitatea umană şi drepturile omului;  

➢ deschidere faţă de diferenţele culturale;  

➢ empatie culturală; spirit civic; 

➢ toleranţă şi înţelegere, acceptarea diferenţelor de opinii, valori, credinţe etc.; 

➢ atitudine pozitivă faţă de persoanele ce aparţin unor culturi diferite; 



57 
 

➢ valorificarea constructivă a diferenţelor culturale;  

➢ disponibilitate pentru colaborare şi cooperare în cadrul dialogului intercultural;  

➢ rezolvarea paşnică a conflictelor;  

➢ respect faţă de valorile propriei culturi şi a valorilor etniilor conlocuitoare. [66, p. 82] 

Având în vedere contextul larg al activităților de învățare și a disciplinelor prin care se 

poate forma elevilor competența interculturală, trebuie să accentuăm importanța și eficiența 

abordării conținuturilor inter și trans-disciplinar. De altfel, chiar terminologia ce include prefixul 

,,trans”, sugerează complementaritatea dintre discipline, la nivelul disciplinelor și dincolo de 

disciplina școlară. Având în vedere faptul că noul Curriculum Național (din 2016) este centrat pe 

competențe, manualele școlare au acum un rol orientativ; acest fapt dă posibilitatea profesorului 

și elevilor să aleagă orice conținut doresc, din orice sursă autorizată, care să conducă la formarea 

competențelor generale și specifice disciplinei respective. Pornind de la această premisă trebuie să 

menționăm că abordarea transdisciplinară contribuie cu succes la formarea competenței 

interculturale, întrucât are la bază fundamentul învățării: a învăța să cunoști; a învăța să faci; a 

învăța să trăiești alături de ceilalți; a învăța să fii și să devii.  

Un nou pilon al învățării definește profilul absolventului din societatea metamodernă și 

anume: a învăța să te transformi pe tine și să schimbi societatea actuală; astfel, tinerii își formează 

abilitatea cunoașterii și a executării unor munci variate și competențele care să le asigure acest 

lucru. În felul acesta ei pot ,,stăpâni” prezentul și pot face față provocărilor viitoare. [73, p. 4] 

Demersul transdisciplinar [78] în formarea competenței interculturale este cu atât mai 

benefic, cu cât activitățile de învățare sunt susținute deopotrivă și în alt mediu decât cel școlar, în 

speță cel din familie. După cum am menționat anterior, mediul familial, microgrupul social, 

prietenii, comunitatea locală, rețelele de socializare și mass-media au o mare influență în 

formarea CI, printr-o varietate de activități la care iau parte elevii, voluntar sau nu. În felul acesta, 

alături de educația formală, organizată în mediul școlar în baza strategiilor didactice, în mod 

clasic, prin metode și tehnici inovative, activ-participative moderne și tradiționale de predare-

învățare-evaluare - se prefigurează locul și rolul educației non-formale și informale, care vin să 

întregească funcțiile învățării și să o eficientizeze. [61] 

Prin activitățile de învățare non-formale, elevii iau parte la acțiuni variate sub coordonarea 

directă a profesorului, care rămâne facilitatorul învățării. Cele mai agreate activități de învățare 

non-formală sunt: proiectele educaționale, acțiunile social-caritabile de întrajutorare, 

schimburile de experiență cu alte instituții de profil din țară sau din străinătate, de regulă în cadrul 

unor proiecte derulate cu finanțare europeană nerambursabilă, mobilități în state ale Uniunii 

Europene, activități practice pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă și oferirea de șanse 
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egale tuturor, excursiile tematice, vizitele de studiu, concursurile școlare etc. 

La nivelul educației informale, competența interculturală se poate forma elevilor din clasele 

gimnaziale prin intermediul mass-media (TV, radio), al rețelelor de socializare, din mediul 

familial, dintr-o serie de contexte care nu au legătură directă cu mediul școlar, din toate informațiile 

pe care le primește elevul fără o selecție sau o filtrare autorizată.  

Referindu-ne la abordarea transdisciplinară apreciem oportunitatea acesteia în formarea 

competenței interculturale, întrucât prin transdiciplinaritate sunt cuprinse alături de educația 

interculturală toate celelalte dimensiuni ale educației, și anume: educația intelectuală, 

tehnologică, fizică, profesională, estetică, morală și religioasă.  

Referindu-ne la dimensiunea intelectuală a educației, în strânsă concordanță cu educația 

interculturală, trebuie să menționăm, că transformările rapide ale societății contemporane au 

condus la gradul ridicat al educației intelectuale în ansamblul activităților educaționale, ca o 

premisă a faptului că omul mai întâi de a acționa – gândește. Astfel, în plan intercultural, faptele, 

evenimentele, trăirile se petrec prin filtrul educației intelectuale ca o premisă a reușitei în formarea 

competenței interculturale. Formarea cognitivă, abilitatea de a conceptualiza și a exprima opinii, 

reprezintă elemente ce constituie fundamentul epistemic al dezbaterii sau al comportamentului 

moral, acestea demonstrând indubitabil nivelul intelectual pe care-l are persoana.  

Din perspectivă morală, educația interculturală conduce spre aplicarea principiilor, a 

normelor, regulilor și legilor în baza cărora funcționează în condiții de normalitate raporturile 

dintre oameni; antreprenorii doresc să încadreze în echipa lor un absolvent, care are o conduită 

bazată pe respect, [123, p. 153] spirit de echipă, dialog și comunicare sinceră, un orizont al 

interacțiunii cu celălalt, indiferent de confesiunea religioasă, etnie, rasă, condiție socială etc. [124] 

Educația estetică - focusată pe receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic 

- vizuale pentru formarea culturii artistice de bază, în formarea CI dezvoltă elevilor simțul pentru 

creație, pentru frumos, în armonie cu cântecul, jocul ori portul popular. Românii au știut 

întotdeauna să îmbine arta frumosului cu trăirile personale în zile de sărbătoare sau evenimente 

culturale. Prin imaginație și creativitate sunt împodobite straiele populare, s-a dezvoltat literatura, 

sculptura, pictura, arta în general; s-a consacrat stilul arhitectonic brâncovenesc, iar cele mai 

frumoase locașuri de cult românești rămân mărturie peste timp, ca locații emblematice de 

reculegere și descoperire a spiritualității milenare carpato-danubiano-pontice. [57] 

Educația tehnologică contribuie indubitabil la formarea competenței interculturale, întrucât 

cooperarea dintre elevi pentru descoperirea unor meșteșuguri și implementarea unor tehnici de 

lucru – favorizează sudarea echipei. Adesea este prezentat procesul de obținere a unor preparate 
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culinare, pentru care elevii sunt foarte receptivi. Acest fapt contribuie la armonizarea relațiilor 

dintre coechipieri, trecând cu ușurință peste bariere culturale, marginalizare, segregare etnică etc.  

Legea Educației 1/2011 din România precum și Codul Educației adoptat în Republica 

Moldova în anul 2014, precizează idealul educațional – și anume: formarea personalității 

autonome, prin care absolventul dovedește cunoștințe și competențe indispensabile pentru 

integrarea socială și profesională, demonstrând libertate de opinie și acțiune, deschidere spre 

dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate. [181, art.6] 

Esențializând, susținem că formarea competenței interculturale este în strânsă concordanță 

cu majoritatea domeniilor educației; subliniem, că este absolut necesar să se formeze competența 

interculturală în aceeași măsură cu achizițiile dobândite în orice dimensiune a educației.  

 

2.2. Formarea competenței interculturale a elevilor: coordonate de specificitate 

Caracterul copilului se formează în timp și acesta influențează în foarte mare măsură evoluția 

preadolescentului, a ființei umane în genere. Conform opiniei specialiștilor, de exemplu L. 

Cuznețov [49] educația și formarea personalității copilului sunt strâns legate de fiecare etapă a 

dezvoltării sale; rolul profesorilor este esențial în formarea modelului de absolvent al școlii 

gimnaziale. Formarea atitudinală și aptitudinală se face treptat de către profesor și părinte, cu 

răbdare, empatie, trecând peste neajunsurile și provocările specifice fiecărei etape a vârstei.  

Referindu-ne la educația elevilor în general și la formarea CI a elevilor, atât profesorii, cât 

și familia au menirea de a lua în considerare particularitățile de vârstă și individuale ale școlarilor.  

Astfel, condițiile de viață, modelul parental, mediul familial, obișnuințele din familie [9] – 

care devin un mod de viață, conduc elevul într-o anumită direcție spre dezvoltare intelectuală, la 

vârsta preadolescenței fiind receptiv și ușor de modelat. În consecință, fie că ne referim la calitatea 

noastră de dascăli sau la părinți, implicarea elevilor de vârstă gimnazială ar trebui să fie în activități 

educative adecvate vârstei, deoarece dezvoltarea psihică este în strânsă concordanță cu funcțiunile 

morale și fizice ale copilului. Nu trebuie minimalizat faptul, că cea mai mare parte a timpului 

elevul o petrece acasă, alături de familie, unde se formează primele deprinderi de conduită morală 

și interculturală. Această realitate conduce către permanentizarea a parteneriatului școală-familie, 

ca o garanție a înțelegerii și respectării atribuțiilor ce revin fiecărei părți. [Anexa 20] 

Modelul comportamental al părinților, care direcționează elevul în mod indubitabil, valorile 

sociale, morale și culturale pe care le au membrii familiei, conduc spre formarea competențelor 

sociale și interculturale. Trebuie să remarcăm, de asemenea rolul dirigintelui, al consilierului 

școlar și al fiecărui profesor, de a privi cu toată empatia și responsabilitatea formarea elevilor în 
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fiecare etapă a dezvoltării lor fizice și psihice. De asemenea, au responsabilitate în organizarea și 

valorificarea tuturor etapelor de viață ale elevilor în activitățile didactice. 

Preadolescența este etapa cea mai dificilă, marcată de neînțelegeri și nepotriviri de idei, 

străduința elevului de a i se recunoaște personalitatea, de formare a calităților moral-volitive. [43] 

Ținând seama de modalitatea lor de a acționa - cât se poate de variat și uneori ostentativ, 

profesorii se confruntă cu aceste manifestări ale preadolescenților, care au fost însușite și 

promovate de când erau mici. De asemenea, este indicat ca profesorii să aibă în vedere etapa 

aceasta de creștere a elevului, cu toate schimbările organice și funcționale care au loc, dorințele și 

spectrul de interes, precum și ,,modelele” pe care le au ca repere de urmat.  

O serie de lucrări aparținând cercetătorilor scot în evidență faptul că preadolescența (E. 

Verza [109, p. 438], М. И. Лисина [156], Л. Н. Булыгина [152], Л.A. Петровская [158], etc. 

reprezintă trecerea de la copilărie la adolescență, prilej cu care au loc foarte multe schimbări 

fiziologice. Acestea influențează procesul de învățare al elevului, în formarea grupurilor sale de 

interes, în stabilirea priorităților de eficientizare a timpului personal și școlar, de formare 

atitudinală, cu tendința vădită spre a dispune liber propria voință. Autorii L. Cuznețov, C. Călaraș, 

C. Ețco [43, p. 416], apreciază etapa pubertății, ca fiind etapa de creștere și dezvoltare, care trece 

cu repeziciune, de la 12-13 ani până la 14-15 ani, având ca finalitate maturitatea fizică și psihică, 

posibilitatea de reproducere și de integrare socială a ființei umane. Din perspectiva altor autori, 

cum ar fi L. Vigotski [150] – etapa aceasta este asociată copilăriei mari, care durează de la 6-12 

ani, fiind urmată de adolescență; sunt unii autori care apreciază că etapa cuprinsă între 10-14 este 

un substadiu al adolescenței, împărțit de la 10-12 ani copilăria; 12-14 ani adolescența – având în 

vedere gândirea formală care se concretizează pe la 12 ani, ca o însușire proprie adolescenței. 

Conform studiilor întreprinse [45], există tendința de topire a adolescenței în copilărie, aspirația 

de fuzionare a adolescenței cu tinerețea și de-a delimita clar adolescența de alte etape ale vârstei. 

Din perspectiva noastră, opinăm pentru rezultatele cercetătorilor L. Cuznețov [49], E. Verza, Fl. 

Verza [109, p. 439], a căror concluzie este aceea, că preadolescența reprezintă etapa de sine 

stătătoare a vieții fiecăruia dintre noi, care presupune numeroase schimbări la nivel fiziologic și 

psihologic, care ar putea fi definită ca fiind perioada de la 10-11 până la 14-15 ani, marcată printr-

o creștere rapidă bio-psiho-fizică, gândirea trecând de la nivelul operațiilor formale; se dezvoltă 

conștiința morală și crește stima de sine, au loc o serie de trăiri afective și emoționale de neînțeles 

pentru cei din jur, al căror scop este stabilirea propriei identități, dorința de libertate decizională 

și separare de mediul familial, cu scopul apartenenței la un grup, caracterizat prin aceleași 

preocupări și coduri de comunicare, precum și înfiriparea prieteniei, ca relație. 
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Cunoscută și sub denumirea de școlaritatea mijlocie, ca urmare a faptului că se desfășoară 

claselele gimnaziale, perioada pubertății rămâne una a celor mai intense trăiri. Este marcată de 

schimbarea colectivului de elevi, ca urmare a promovării de la nivel primar la gimnaziu, 

cunoașterea și interacțiunea cu un număr mai mare de profesori; diversificarea disciplinelor de 

învățământ, adaptarea la noulul grup social, implicarea în activități cu un nivel mai mare de 

responsabilitate, parcurgerea unei noi etape, de cunoaștere și intercunoaștere [109, p. 441]. 

Preocuparea principală trebuie să rămână învățarea, bazată pe formarea competențelor. [75] 

Competența socială și interculturală care se formează la vârsta preadolescenței va fi ,,cartea de 

vizită” ce-l va însoți permanent, fiind importantă și utilă în parcursul său educațional și social.  

Pe acest fundal, prezentarea succintă a elementelor de noutate care influențează activitatea 

elevului aflat în clasele gimnaziale, devine necesară:  

• “contactul” cu un număr mai mare de discipline școlare;  

• domenii noi de învățământ, conținuturi științifice mai ample, care conduc la formarea 

competențelor cheie, a competențelor generale și specifice; 

• străduință mai mare pentru a face față cerințelor (uneori până la acribie) fiecărui profesor;  

• optimizarea timpului și alocarea unei plaje orare mai generoase pentru învățare;  

• concentrare mai mare, care conduce spre generalizarea și abstractizarea gândirii;  

• în contextul celor mai sus menționate – se impune o empatie mai mare din partea dirigintelui, 

a consilierului școlar și a tuturor cadrelor didactice față de elevi, care să preîntâmpine pragul 

emoțional în procesul tranziției de la clasele primare la gimnaziu; 

• în planul schimbărilor fizice, constatăm adesea o creștere evidentă în greutate și înălțime a 

școlarilor la vârsta preadolescenței, mai întâi la fete și apoi la băieți, fapt care conduce uneori 

spre un aspect neproporțional, acesta fiind subiectul de calomniere a lor;  

• au loc o serie de modificări ale sistemului endocrin, care conduc spre:  

• frecvente stări de oboseală, nervozitate, sentimentul că nu este înțeles pe deplin, comportament 

neobișnuit în unele circumstanțe, transpirații și roșeața pielii în situații emoționale 

semnificative, tonusul verbal în schimbare etc.  

Pentru toate aceste aspecte, preadolescentul trebuie ajutat să le depășească mai ușor, printr-o 

consiliere plăcută, caldă - venită deopotrivă din partea dascălilor și a familiei. [44, p. 82] 

• Acum este perioada când preadolescentul își dezvoltă calitățile observaționale, devine interesat 

de ceea ce îl înconjoară și dovedește preocupare pentru activitățile sportive, acțiunile bazate 

pe joc în echipă, învățarea în grup, evenimente caritabile, tabere de creație sau cercuri 

tehnico-aplicative etc. Dorește să fie apreciat, valorizat și să i se recunoască statutul de lider;  
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• un rol important îl au acum atenția și gândirea, dezvoltarea memoriei și a limbajului;  

• fetele sunt preocupate pentru a se remarca mai mult în aria disciplinelor umaniste (scriu poezii, 

compuneri, desenează), iar băieții performează spre activități sportive și (TIC);  

• un impact considerabil remarcat de cadrele didactice în formarea și dezvoltarea CI elevilor îl 

reprezintă mediul familial, care influențează atitudinea elevilor diferit în funcție de: 

a) persoanele adulte cu care interacționează; elevul dorește să îi fie recunoscută personalitatea, 

spre a fi luat în considerare ca o persoană matură, chiar dacă este evident opusă potențialului de 

care el dispune. În baza studiului de specialitate întreprins de J. Hattie [76, p. 96], rezultă că elevii 

de gimnaziu alocă foarte mult timp pentru relaționarea cu semenii, iar îndemnul părinților și al 

cadrelor didactice ca elevii să învețe – nu își găsește rostul în totalitate, deoarece ,,nivelul de trai 

este mai ridicat al celor care câștigă din propria afacere – fără studii înalte”. 

b) raporturile cu elevii de aceeași vârstă; am constatat adesea interesul acestora pentru 

socializarea cu semenii, cel mai adesea în grup (de Watzapp, Viber, Instagram, Facebook etc.), 

relațiile de prietenie favorizând dezvoltarea fizică și psihică, acestea fiind valorile sale.  

Astfel, elevii acordă o atenție sporită solidarității de grup, atașamentului față de unii colegi 

sau colege și deseori imitarea comportamentului acestora. Grupul de prieteni, (de aceeași vârstă!) 

contribuie la satisfacerea nevoii de validare și la petrecerea timpului într-un mod agreabil; de 

regulă băieții sunt interesați de activitățile sportive, plimbări cu bicicleta, fotbal, acțiuni de tipul 

celor propuse de Organizația Națională ,,Cercetașii României”, în timp ce fetele sunt preocupate 

de modă, cursuri de dansuri populare sau moderne, întâlniri pe grupurile de socializare etc.  

Deseori se observă tendința elevilor din clasele gimnaziale de-a ascunde părinților parte din 

preocupările pe care le au, tendința de-a avea secrete, pe care le securizează cu parolarea 

telefonului sau a laptopului. Uneori au loc neînțelegeri în raporturile părinți-copii. Cei mai mulți 

elevi agreează activitățile non-formale, în echipe mixte, dezvoltându-se afectiv-emoțional, din care 

am desprins și noi două caracteristici, în consonanță cu cercetătorii din domeniu: [46, p. 210, 109].  

• se adaptează modificărilor amintite mai sus și sunt dezinvolți, cooperanți, sinceri etc.;  

• o caracteristică negativă în comportamentul elevilor din clasele gimnaziale: neadaptare, 

tendința de a fi refractari la solicitările adulților, iute la mânie, dezinteresați etc.  

c) raporturile cu colegii de sex opus; prin metoda observației directe am constatat atitudini 

diferite atât la fete, cât și la băieți în formarea competenței interculturale. Elevii pot fi modelați cu 

ușurință, în funcție de temele propuse, fie în acțiuni formale sau non-formale.  

S-a dezvoltat spiritul de echipă, interesul pentru activitățile practice, aplicative dar și 

prieteniile sincere și deschise. Rolul părinților și al profesorilor este important în această perioadă, 
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deoarece pot apărea situații în care elevul – dintr-un exces de autonomie sau libertate – să 

concretizeze prietenii cu necunoscuți, care l-au contactat prin rețelele de socializare. Acesta este 

reversul tehnologiei digitale și a posibilității de relaționare, în vederea formării competenței sociale 

și interculturale. Elevii care sunt la vârsta gimnazială – foarte ușor pot fi ademeniți de necunoscuți, 

care sunt rău intenționați, care îi pot șantaja sau exploata. Nevoia de socializare la vârsta 

gimnazială este una firească, de aceea trebuie acordată încredere elevilor.  

Astfel, acolo unde situația o impune, rolul profesorului este unul dublu [98, p. 11, 76]:  

a) de a implica elevii în toate acțiunile prin care se pot forma CI (acțiuni pe care le-am amintit) și 

b) de a purta discuții cu părinții pentru a permite accesul copiilor la astfel de activități, trecând 

peste prejudecăți, discriminare, marginalizare, segregare, excluziune socială sau idei 

preconcepute. Prin participarea la activitățile cu caracter intercultural elevii devin mai 

comunicativi, sunt mai cooperanți și mai bine pregătiți pentru integrarea în viața socială și 

profesională. Astfel, profesorii pot oferi numeroase exemplificări elevilor, din care să aprecieze 

valoarea activităților interculturale cu caracter formativ. [Anexa 19] Prin acestea este cunoscută 

cultura națională, sunt promovate și conservate valorile autentice. Se formează indubitabil 

comportamente sociale dezirabile, atât pentru familie cât și pentru societate.  

În acest context susținem necesitatea expunerii trăsăturilor caracteriale ale elevilor din 

clasele gimnaziale în concordanță cu elemente ale specificității vârstei. În acest fel, profesorii să 

poată propune și implementa cele mai potrivite strategii educaționale. Într-o ordine aleatorie, 

subliniem că elevii din clasele gimnaziale au nevoie de:  

• înțelegere, încredere, comunicare deschisă, atașament reciproc, bazat pe respect și apreciere;  

• au nevoie de modele și de organizarea eficientă a timpului; au nevoie de încurajare, ocrotire 

fizică și emoțională; este necesară implicarea în activități formative, care să le stimuleze 

creativitatea și să le pună în valoare potențialul intelectual, fizic, afectiv;  

• le sunt foarte utile exemplele de bună practică, exemplificări de reușită dar și insucces;  

• ar trebui să cunoască măsurile de prevedere, pe care să le aplice când este cazul;  

• simt nevoia de valorizare prin care să crească stima de sine.  

În sprijinul celor menționate, a fost elaborată Matricea strategiilor educaționale în vederea 

formării competenței interculturale, raportată la specificitatea trebuințelor elevilor din clasele 

gimnaziale. La baza conceperii acesteia, care reprezintă un instrument de lucru pentru cadrele 

didactice, a stat studierea și analiza documentelor de specialitate, lucrările cercetătorilor în 

domeniu [7; 8; 12; 14; 22; 36; 74, p. 12; etc.]. Acestea fac referire la particularitățile de vârstă, 

cunoaștere și înțelegere asimilate elevului de vârstă gimnazială. De asemenea, fac referire la 
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ansamblul strategiilor armonizate cu principiile care stau la baza educației, alături de procedeele 

cunoașterii. 

Tabelul 2.1. Matricea strategiilor educaționale în vederea formării competenței 

interculturale (raportată la specificitatea trebuințelor elevilor din clasele gimnaziale) 

 

Forme Trăsăturile 

caracteriale 

Elemente ale specificității 

vârstei elevilor din clasele 

gimnaziale 

Strategii educaționale pentru 

formarea competenței 

interculturale 

Pozitive comunicare 

deschisă, 

altruism, 

compasiune, 

respect, 

dreptate, 

înțelegere, 

voluntariat, 

empatie, 

onestitate; 

Pentru elevii din clasele 

gimnaziale, care se află la 

vârsta ,,marilor 

transformări” fizice, psihice, 

emoționale – colectivul 

clasei are întâietate în 

preocupările zilnice; elevii 

doresc să li se valideze 

calitățile pe care le au 

(altruism, compasiune, 

respect, dreptate, 

voluntariat, empatie, 

onestitate) atât de către 

cadre didactice, colegi cât și 

părinți etc. Pentru 

momentele când are tăiri 

precum supărare, 

neînțelegere, invidie, 

indiferență, ostilitate – 

elevul dorește să fie înțeles - 

că acestea sunt trecătoare. 

-Atașamentul, aprecierea și 

valorizarea necondiționată a 

elevilor – pentru creșterea stimei 

de sine.  

-Implicarea în sarcini de lucru 

specifice vârstei lor, în activități 

preponderant non-formale, unde 

să fie fructificate și evidențiate 

aceste trăsături caracteriale 

pozitive. 

 -Cadrul didactic poate fi adesea 

exemplul pe care-l urmează 

elevii, regăsind în 

comportamentul acestuia forme 

pozitive ale trăsăturilor 

caracteriale, în activitățile de 

grup: voluntariat, acțiuni social-

caritabile, colectarea selectivă a 

materialelor reciclabile, vizite, 

excursii, activități meșteșugărești, 

concursuri tehnico-aplicative, 

proiecte interșcolare, activități 

sportive și de petrece a timpului 

liber, tabere de creație etc.  

Negative Minciuna Pentru elevii din clasele 

gimnaziale obiceiul de a 

minți dovedește, fie o 

suferință afectivă, fie refuzul 

de a se integra în mediu, fie 

o dizarmonie a 

personalității. "Copilul care 

minte este fie nesatisfăcut de 

realitatea înconjurătoare, fie 

nemulțumit de sine însuși". 

-Implicarea elevilor în acțiuni 

care conduc la dezvoltarea 

simțului realității;  

-aducerea unor exemple 

concludente despre nevoia de 

exactitate; 

 -redarea fidelă a faptelor 

observate; 

 -corectarea cu tact pedagogic a 

fabulației exagerate; utilizarea 
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Printre cauzele cele mai 

frecvente: frica de pedeapsă 

(aceasta favorizând 

minciuna de apărare), 

precum și limitarea sau 

interdicția activităților care-i 

plac, de regulă jocurile, 

telefonul sau petrecerea 

timpului liber. 

povestirilor moralizatoare și a 

materialelor video cu impact 

pozitiv. 

 

 Capriciul Întâlnit cu preponderență la 

elevii din clasele primare, 

iar în ultimii zece ani și la 

elevii de gimnaziu, 

reprezintă o dezvoltare 

insuficientă a inhibiției 

interne, un sistem nervos 

slab. Poate fi generat de 

alintare, răsfăț și satisfacerea 

tuturor dorințelor. Forme de 

manifestare: țipete, izbucniri 

afective dacă i se refuză 

ceva, mimarea plânsului, 

cuvinte urâte. Fetele aflate la 

vârsta preadolescenței sunt 

capricioase, ca semn al 

feminității.  

Remediul pedagogic presupune 

luarea unei atitudini hotărâte;  

-stabilirea unor obligații 

convenționale; 

 -adoparea unui mod de viață 

ordonat la școală și acasă; 

 -includerea elevului în 

activitățile de grup; 

 -trasarea unor sarcini graduale pe 

care să le respecte;  

-atitudinea indiferentă din partea 

cadrului didactic la formele de 

manifestare capricioase, în 

vederea îndreptării și a educării 

inhibițiilor.  

 Discriminarea Preadolescentul are așteptări 

pozitive de la grupul clasei, 

altfel se va simți 

nemulțumit, abătut, cu 

frustrări pentru perioada 

adultă. Trăsăturile 

personalității vor fi limitate, 

ca urmare a stimei de sine 

foarte scăzute. 

Discriminarea vine din 

prejudecăți, din adâncuri, 

din cărți și filme. 

Folosirea oricărui prilej pentru a 

contesta discriminarea, profesorul 

dând dovadă de bunătate, 

susținând ,,pentru” dreptul 

fiecărei persoane de a fi tratată cu 

demnitate și respect;  

-sensibilizarea elevilor spunându-

le: ,,ce crezi că simte un coleg 

care este discriminat pe criteriu 

etnic, religios, cultural, social, 

rasial etc.?”  

-aducerea în prim plan a acelor 

exemple care portretizează 

persoanele din alte rase și grupuri 

etnice în mod pozitiv;  
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-descoperirea trecutului 

împreună, pentru a putea înțelege 

mai bine prezentul;  

-prezentarea documentarelor 

despre finalul apartheidului în 

Africa de Sud și mișcarea 

drepturilor civile din Statele 

Unite - sunt dovada faptului că 

oamenii s-au unit în scopul 

obținerii egalității și dreptății. 

 Xenofobia La vremea preadolescenței 

elevii sunt curioși să afle cât 

mai multe informații, iar 

uneori caută singuri 

răspunsuri, fie de la prieteni 

sau din mediul on line. 

Astfel, ajung foarte ușor să 

aibă comportamente rasiste 

sau xenofobe – din 

necunoaștere sau teribilism. 

 

 

Profesorii, prin activitățile 

educaționale formale sau non-

formale și preluări din mediul 

informal - contribuie la 

introducerea pe care elevii o au în 

lume. Ceea ce văd elevii că 

desfășoară cadrele didactice, este 

la fel de important ca ceea ce aud 

spunând în mediul didactic; 

-utilizarea ideii de corectitudine. 

Chiar de la clasele mici, elevii 

înțeleg conceptul de corectitudine 

destul de bine;  

-invitarea unor specialiști (juriști, 

asistenți sociali, consilieri școlari, 

psihologi, reprezentanți ai unor 

ONG-uri etc.) să le vorbească 

despre xenofobie, pentru care 

trebuie să facem eforturi 

împreună de îmbunătățire a 

situației.  

 Marginalizarea  Referindu-ne la vârsta 

preadolescenței, menționăm 

că elevii din clasele 

gimnaziale îndrăgesc foarte 

mult activitățile sportive, 

plimbările în aer liber, 

excursiile, vizitele, 

proiectele de parteneriat cu 

alte clase sau școli, deoarece 

au un potențial foarte bun 

psihologic și intelectual. 

Neincluderea elevilor în 

-Includerea și acceptarea 

necondiționată a elevilor la toate 

activitățile clasei;  

-exprimarea deschisă a 

atașamentului față de elevii care 

provin din medii dezavantajate, 

din grupuri vulnerabile, elevi cu 

CES etc.;  

-dezvoltarea interesului 

participativ la toate activitățile; 

trebuie acordată atenție și 

punerea în aplicare a proiectelor 
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orice manifestare de acest 

fel, prin marginalizare - are 

efecte de durată, pe termen 

lung, privind integrarea 

socială, culturală și 

profesională. Prin experiențe 

comune elevii pot fi ajutați 

să își dezvolte încrederea și 

deschiderea către alte 

perspective.  

extracurriculare, de petrecere a 

timpului calitativ cu toată clasa;  

-respectarea drepturilor copilului 

și oferirea exemplelor de 

empatie. 

 Excluziunea 

socială 

La vârsta preadolescenței, 

când se formează cele mai 

frumoase prietenii, în 

funcție de personalitate, 

preocupări, pasiuni etc., se 

concretizează nevoia de 

integrare și apartenență la 

grup. Excluziunea socială pe 

criteriu etnic, rasial, cultural, 

religios, social etc. poate să 

aducă prejudicii serioase în 

creșterea și dezvoltarea 

elevilor. 

-Diseminarea și clarificarea 

regulilor de conduită la școală, în 

societate etc.; 

 -implicarea în unele sarcini de 

lucru în grup, cu responsabilitate 

(activitățile de confecționare a 

unor obiecte prin arta origami, ce 

urmează să fie expuse și eventual 

vândute pentru cauze sociale); 

 -implicare în activități de 

tipul: ,,Ziua Eroilor”, concursuri 

bazate pe probe de îndemânare;  

-prezentarea în plenul clasei a 

modelelor de comportament cu 

impact pozitiv, prin includere 

socială, indiferent de rasă, etnie, 

cultură, religie, condiție socială 

etc.; 

-sensibilizarea elevilor prin 

empatie, înțelegând ,,fața 

nevăzută” a excluziunii sociale; 

-deschiderea cadrelor didactice 

spre egalitate de șanse, care se va 

resimți în comportamentul 

acestora și al elevilor; 

 -răspunsuri adecvate, sincere, 

argumentate pentru toate 

întrebările elevilor;  

-petrecerea unui timp plăcut 

alături de elevi, prin care toți să 

se simtă valorizați, egali, într-o 

echipă;  



68 
 

-profesorii sunt adesea exemplul 

pe care îl urmează elevii, de care 

își vor aminti mereu. 

 Prejudecățile  Adesea, în plan personal, 

prejudecata poate fi legată 

de auto-justificare (creând 

un sentiment de apartenență 

la "noi" și de superioritate 

față de alt grup, perceput ca 

"ei") și de cele mai multe ori 

se rezumă la căutarea unui 

țap ispășitor (cum ar fi 

învinuirea ,,lor”, a 

minorităților, pentru 

rezultatele slabe ale 

grupului, insucces la unele 

activități competiționale 

etc.);  

-conștientizarea faptului că 

așa cum limbajul se învață și 

prejudecățile sunt dobândite 

de-a lungul timpului. 

Elevii adoptă ușor ceea ce 

văd în jur, puterea 

exemplelor pozitive 

contribuind la educația 

interculturală a acestora. 

-Limitarea acelor devieri afective 

(prejudecăți, discriminare, 

rasism, marginalizare etc.);  

-punerea în aplicare și 

promovarea modului sănătos de 

comportament la școală și în 

societate;  

-implicarea elevilor în activități 

de tipul: serbări școlare, excursii, 

proiecte de parteneriat 

interșcolar, activități 

administrative la nivelul clasei, 

vizionarea unor materiale video 

cu tematică interculturală 

adaptată etc.;  

-precizarea faptului că toți 

oamenii sunt egali, iar scopul 

tuturor este să trăiască în 

armonie, acordând egalitate de 

șanse tuturor; 

 -profesorul poate ajuta elevii să 

recunoască prejudecățile rasiale 

și să le preîntâmpine; 

-diseminarea unor exemple din 

activități formale, non-formale 

sau informale, efectele 

prejudecăților față de colegi sau 

oameni în general.  

         Alături de alte documente, în Legea Educației 1/2011, art. 3 (g), art. 4 (d) se stabilește: 

,,formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste, pe cultura națională, pe stimularea 

dialogului intercultural”, precum și în Convenția ONU privind Drepturile Copilului art. 32, (1) 

,,dreptul copilului de a practica activități recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viața 

culturală; (2) și punerea la dispoziție a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber și a 

activităților recreative, artistice și culturale, în condiții de egalitate.” 

Având în vedere cele menționate mai sus cu privire la drepturile copilului, în cadrul discuțiilor 

cu părinții, elevii și cadrele didactice, s-a evidențiat importanța formării deopotrivă a competenței 

sociale [105, p. 304] și interculturale, alături de celelalte competențe. Acestea contribuie la inserția 

lor socială, reușita școlară și profesională.  
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2.3. Configurații formative la nivelul cadrelor didactice: etapa pre-experimentală 

În scopul stabilirii atitudinii subiecților în raport cu CI s-a aplicat atât elevilor din clasele 

gimnaziale, cât și profesorilor probe precum: chestionare, ghidul de interviu, teste aplicative 

[Anexa 1, 2, 7]. Astfel, am considerat că este absolut necesară formarea continuă a profesorilor în 

domeniul educației interculturale, pentru ca aceștia să poată forma CI elevilor din clasele 

gimnaziale.  

Tabelul 2.2. Prezentarea activităților pre-experiment 

 

PROBA 1 PROBA 2 Elaborări instrumentale de 

reper Subiecți: cadre didactice (54) 

Elevi (102) 

Cadre didactice 

Elevi 

Chestionar de atitudine 

-cunoașterea specificului CI 

-necesități 

-dezvoltarea abilităților 

-avantaje ale CI 

Discuție tematică 

-Satisfacția în raport cu CI. 

-Raportul valori 

interculturale-valori social-

morale; 

-Premise de formare a 

competenței interculturale. 

PROBA 3 PROBA 4  

Cadre didactice Cadre didactice -Constructul de formare a 

cadrelor didactice 

-Auxiliarul didactic “Educația 

interculturală pentru 

profesori- nivel gimnazial” 

Analiza Constructului de 

formare a cadrelor didactice 

Valorificarea Auxiliarului 

didactic. 

         PROBA 1. CHESTIONAR DE ATITUDINE 

Răspunsurile elevilor și ale profesorilor chestionați în cadrul pre-experimentului 

pedagogic ne conferă o imagine concludentă asupra stării de fapt privind educația interculturală 

în vederea formării competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. Rezultatele 

determină necesitatea aplicării Opționalului la decizia școlii ,,Comportare morală prin comunicare 

interculturală” [Anexa 13] și pregătirea profesională a cadrelor didactice în domeniul FCI. 

În sinteză, rezultatele pre-experimentului sunt cele prezentate mai jos, dintre care amintim: 

Răspunsurile cadrelor didactice (74 la număr) cuprinse în pre-experimentul pedagogic, 

conform chestionarelor referitoare la educația interculturală au cuprins procentajele:  

• În procent de 72% dintre cadrele didactice consideră că nu cunosc suficient de bine specificul 

disciplinei educație interculturală; 

• În procent de 83% dintre cadrele didactice consideră că sunt necesare mai multe resurse 

educaționale pentru disciplina educație interculturală; 

• În procent de 80% dintre cadrele didactice consideră că este necesară o pregătire (formare) 

continuă la subiectul formării competenței interculturale; 



70 
 

• În procent de 48% dintre cadrele didactice doresc să se implice în activități extracurriculare 

pentru formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale; 

• În procent de 33% dintre cadrele didactice consideră că prin orele de educație interculturală 

se dezvoltă abilitățile elevilor: practice (gospodărești), artistice, sportive, digitale, etc.  

• În procent de 36% dintre cadrele didactice consideră că educația interculturală îl formează 

pe elev pentru integrare socio-profesională; 

• În procent de 28% dintre cadrele didactice consideră că educația interculturală contribuie la 

limitarea prejudecăților, discriminării, marginalizării, excluziunii sociale etc.; 

• În procent de 42% dintre cadrele didactice consideră că prin ora de educația interculturală 

elevii prețuiesc mai mult cultura, tradițiile, patrimoniul național; 

• În procent de 32% dintre cadrele didactice consideră că prin orele de educația interculturală se 

formează spiritul civic, de solidaritate, acceptare, interacțiune, înțelegere, cu cei care aparțin 

altor culturi, sunt de altă etnie, rasă, religie, condiție socială sau din grupuri dezavantajate. 

Elevii chestionați de noi, 102 la număr, [Anexa 1] de la Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” 

Țițești, județul Argeș și de la Școala Gimnazială Micești, județul Argeș în cadrul pre-

experimentului pedagogic au răspuns, astfel: în procent de 75% elevii nu sunt mulțumiți de 

educația interculturală din școală, pentru că în timpul acestei ore fac istorie, matematică etc.: 

• în procent de 52% elevii au alte așteptări decât informarea lor despre educație interculturală; 

• în procent 80% dintre elevi doresc activități practice la orele de educație interculturală; 

• în procent de 28% dintre elevi consideră că educația interculturală contribuie la pregătirea lor 

pentru viață (sudarea echipei, dezvoltarea prieteniei, limitarea discriminării, interacțiune 

deschisă cu elevi aparținând unor grupuri etnice, de altă cultură, rasă, condiție socială etc.); 

• în procent de 25% consideră abilitățile lor sportive ca fiind folositoare în educația 

interculturală; 

• în procent de 22% consideră abilitățile lor artistice ca fiind folositoare în FCI; 

• în procent de 21% consideră abilitățile lor digitale ca fiind folositoare în educația 

interculturală; 

• în procent de 33% dintre elevi consideră abilitățile lor practice gospodărești, tehnologice, 

meșteșugărești etc. ca fiind folositoare în educația interculturală; 

• în procent de 38% consideră că orele de educație interculturală nu sunt folositoare. 

• în procent de 48% susțin că părinții le condiționează participarea la activitățile interculturale, 

dacă obțin note bune la alte materii (română, matematică, istorie, limbi străine, geografie etc). 

Activitățile extracurriculare [Anexa 9] vin în sprijinul formării profilului absolventului pregătit 
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să se integreze social și profesional ; este utilizată tehnologia digitală, iar elevii generației de 

acum au trebuințe conform ,,Piramidei lui Maslow”: (nevoia de apartenență: grup social, 

prieteni, familie, partener; nevoia de stimă: stima de sine, respect, încredere; [125, p. 161] 

nevoia de autorealizare: moralitate, creativitate, spontaneitate, rezolvarea problemelor, lipsa 

prejudecăților). În consecință, rezultatele investigației pre-experimentale sunt prezentate 

conform datelor din [Anexa 3] și [Anexa 4]. 

PROBA 2. DISCUȚII TEMATICE 

La baza realizării pre-experimentului au stat o serie de întrevederi cu elevii și cadrele didactice. 

Tabelul 2.3. Raportul valori interculturale-valori social-morale  

FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN CLASELE 

GIMNAZIALE 

 

VALORI INTERCULTURALE VALORI SOCIAL-MORALE ÎN 

STRÂNSĂ DEPENDENȚĂ CU 

VALORILE INTERCULTURALE 

valori interculturale: 

-toleranță 

-înțelegere 

-comunicare deschisă 

-spirijin reciproc necondiționat 

-patriotism 

-interrelaționare 

-incluziune socială 

-egalitate de șanse 

-nondiscriminare 

-atitudini nonrasiale, lipsite de prejudecăți etc. 

valori social-morale: 

-bunătate 

-respect 

-onestitate 

-dreptate 

-altruism 

-solidaritate 

-empatie 

-loialitate 

NEUTRALIZAREA NONVALORILOR 

disprețul, aroganța, narcisismul, dezinteresul, indiferența, xenofobia, intoleranța, ura, 

atitudinea și comportamentele egoiste. 

         În urma discuțiilor deschise cu elevii s-a dedus că aceștia nu sunt mulțumiți de ora de 

educația interculturală; aceasta este o disciplină școlară neatractivă și ineficientă. Elevii doresc 

activități aplicative, de formare interculturală și mai puțin comunicarea de conținuturi. 

         Având în vedere rezultatele chestionării și a discuțiilor a fost elaborată Schema valorilor 

interculturale raportate la valorile social-morale, ca suport necesar în orientarea elevilor, 

părinților și profesorilor cu privire la formarea competenței interculturale. 

Această schemă poate fi aplicată în lucrul cu familia și profesorii și poate conduce la o mai 

bună înțelegere de către membrii familiei și a profesorilor a reperelor interculturale, care sunt în 

strânsă corelație cu valorile social-morale. Deci, în baza probelor realizate au fost determinate: 

• dificultățile care trebuie transformate în oportunități pentru formarea competenței interculturale; 
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• întocmirea Raportului valori interculturale - valori social-morale; 

• necesitatea pregătirii cadrelor didactice în domeniul educației interculturale. 

Referindu-ne la cele menționate mai sus, considerăm că acestea constituie un reper în redactarea 

premiselor psihopedagogice de formare a CI a elevilor din clasele gimnaziale. 

Astfel, Premisele psihopedagogice de formare a competenței interculturale sunt în strânsă 

concordanță cu strategiile și normele operaționale, care contribuie la formarea competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Tabelul 2.4. Premisele psihopedagogice de formare a competenței interculturale 

 

Premise de formare a competenței 

interculturale în mediul familial 

Premise de formare a competenței 

interculturale în mediul școlar 

-cunoașterea de către copii a valorilor 

culturale, morale și interculturale din situațiile 

concrete ale familiei; 

-resurse educaționale moderne la dispoziția 

cadrelor didactice pentru desfășurarea 

activităților de formare a competenței 

interculturale; 

-mediul familial pozitiv și evidențierea 

comportamentului social-moral și 

intercultural al familiei; 

-proiectare și implementare a activităților de 

educație formală, non-formală și informală 

pentru competența interculturală; 

-menținerea exemplelor de bună practică 

morală și interculturală, indiferent de greutățile 

prin care trece familia; 

-deschiderea oportunităților și a interesului 

motivațional pentru alegerea curriculumului 

la decizia școlii (opțional) de către elevi și 

părinți, în domeniul educației interculturale; 

-comportarea fără excepție a tuturor 

membrilor familiei cu privire la educația 

morală și interculturală; 

-dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de 

cultură, educație, organizații non-

guvernamentale și non-profit pentru 

susținerea activităților care contribuie la 

formarea competenței interculturale; 

 

Contractul de parteneriat școală-familie – condiție a optimizării 

         Conform datelor colectate, în baza aplicării instrumentelor de investigare a subiecților direcți 

(cadre didactice și elevi), reprezentate în figurile și datele tabelare prezentate în lucrarea de față, 

rezultă în procente diferite: cadre didactice 44% și elevi 32% (Tabelul 3.3), apreciază disciplina 

Educație interculturală, ca fiind necesară pentru formarea competenței interculturale. Oferă 

deschiderea față de cultura celor care aparțin unor grupuri etnice, sunt de altă religie, condiție 

socială ori fac parte din categorii vulnerabile. De asemenea, cadrele didactice investigate 

consideră în proporție de 73% că este necesar și binevenit un curs de pregătire privind formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale.  
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Datele respondenților legitimează necesitatea și utilitatea cursului de pregătire continuă, 

implicit elaborarea Constructului de formare a cadrelor didactice în vederea formării 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Acest construct este prevăzut pentru patru etape de realizare și opt obiective formative. 

Constructul este un reper ce se caracterizează, în linii generale printr-o explicare a fenomenului de 

educație interculturală, acest lucru preocupând spiritele profesorilor. 

Constructul elaborat de noi are indubitabil valoare operațional-aplicativă, având ca scop 

formarea competențelor necesare profesorilor pentru susținerea activităților didactice la un nivel 

superior, în vederea formării competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale, în 

concordanță cu criteriile de evaluare a cadrelor didactice.  

Mobilizarea cadrelor didactice în cadrul workshopurilor propuse în sesiunile de formare, 

constituie nemijlocit situația favorabilă în achiziția informațiilor teoretice și practice privind 

sporirea nivelului profesional de formare a competenței interculturale elevilor din clasele 

gimnaziale. În dubla sa calitate, de formator și de evaluator al competențelor formate elevilor, 

cadrul didactic este chemat să ofere cu generozitate toată priceperea sa, astfel încât să asigure nu 

doar un învățământ de calitate, ci să dezvolte latura socială, spirituală, și moral-civică a elevilor 

săi. Aceasta se regăsește în competențele sociale și interculturale spre care este orientat constructul 

nostru de formare. 

Activitatea de formare a debutat cu studierea necesității și a interesului cadrelor didactice 

pentru activitatea de pregătire, în vederea formării competenței interculturale elevilor din clasele 

gimnaziale. Astfel a fost inițiat Cursul de formare de tipul workshop ,,Educația interculturală 

pentru cadre didactice”, cu durata de două săptămâni, în cadrul Casei Corpului Didactic Argeș. 

În vederea probării ipotezelor noastre am ales deopotrivă cercetarea cantitativă și cea 

calitativă, susținute de varietatea metodologiei didactice, polivalența problemei abordate și a 

scopului propus; aceste considerente au condus la cercetarea analitică, longitudinală, aplicativă, 

observaţională, calitativ-participativă, experimental-formativă, explicativă, operaţională, 

proiectivă, combinată, conform cercetătorului român Septimiu Chelcea. [49, p. 37].  

În alcătuirea eșantionului am pornit de la premisa că pregătirea metodică și 

psihopedagogică a cadrelor didactice, stăpânirea reperelor conceptuale și aplicarea acestora în 

educația școlarilor, în proiectarea unor activități educaționale formative, pe principiul formării 

competențelor cheie, este influențat în mare măsură de calitatea cursurilor de formare continuă. 
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Tabelul 2.5. Constructul de formare a cadrelor didactice 
N

r.
 e

ta
p
el

o
r Obiectivele 

activității de 

formare 

Subiectul Timp Tehnologia didactică 

Tipul 

de 

activi 

tate 

Strategii 

didactice metode 

procedee tehnici 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

Forme de evaluare 

I 1. Analizarea 

documentelor de 

politici 

educaționale 

naționale în 

contextul 

competențelor 

școlare. 

Politica educațională privind Noul 

Curriculum National pentru 

învățământ primar și gimnazial 

centrat pe competențe. 

2 h Dezba 

tere 

-Conversația  

-Turul galeriei  

-Explicația  

-Predare 

complementa 

ră 

 

Planșe 

PPT 

Poster 

Frontal 

Activitatea 

în perechi  

Activitate 

de lucru în 

grup 

 

Test inițial (de constatare) 

Nivelul inițial de formare a 

competenței didactice a 

cadrelor didactice pentru 

formarea competenței 

interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale 

II  2. Explicarea 

conceptelor 

aferente 

problemei 

studiate: 

 -competență,  

-competență 

interculturală. 

3. Cunoașterea 

tipurilor de 

competențe. 

4. Clasificări ale 

competenței 

interculturale 

după diferiți 

autori 

 Competențele cheie – premise în 

determinarea profilului 

absolventului de învățământ 

gimnazial. 

 

 

4 ore semi 

nar 

metod

ologic 

-Dezbaterea 

păianjen 

-,,Știu-Vreau să 

știu-Am învățat” 

-Explicația 

-Problematiza 

rea 

-Mozaic 

-Asocieri libere 

PPT 

Planșe 

Fișe 

Poster 

-Activitatea 

 în grup. 

-Activitatea 

independentă 

-Frontal 

-Activitatea 

în perechi  

 

 

 

Evaluarea frontală 

 

Autoevaluare 

Evaluarea reciprocă 
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III 5.Aprecierea 

dimensiunilor EI 

în procesul de 

învățământ;  

6.Obiectivele 

EI; 

Educația interculturală – parte 

a ,,noilor educații”, disciplină de 

învățământ în clasele gimnaziale-

din trunchiul comun. 

6 ore Work 

shop 

-Cubul 

-Ciorchinele 

-Explicația 

-Conversația 

-Asocieri libere 

PPT 

Poster 

Fișe 

-Frontal 

-Activitatea 

de lucru în 

echipă 

Evaluarea prin cooperare 

Autoevaluare 

Evaluarea reciprocă 

 

 

IV 7.Diseminarea 

unor strategii și 

tehnici pentru 

formarea CI a 

elevilor din 

clasele 

gimnaziale. 

8.Însușirea 

modalităților 

privind 

dezvoltarea 

competenței 

interculturale în 

cadrul 

activităților 

extracurriculare. 

 

Inițierea unor strategii didactice 

adecvate în formarea CI prin 

activități extracurriculare;  

-Atașamentul, aprecierea și 

valorizarea elevilor – pentru 

creșterea stimei de sine;  

-Implicarea în sarcini de lucru 

specifice vârstei lor, în activități 

preponderant non-formale, unde 

să fie fructificate și evidențiate 

acele trăsături caracteriale 

pozitive. Cadrul didactic poate fi 

adesea exemplul pe care-l 

urmează elevii, regăsind în 

comportamentul acestuia forme 

pozitive ale trăsăturilor 

caracteriale, în activitățile de 

grup: voluntariat, acțiuni social-

caritabile, vizite, excursii, 

activități meșteșugărești, 

concursuri tehnico-aplicative, 

proiecte interșcolare, activități 

sportive și de petrece a timpului 

liber, tabere de creație etc. 

12 

ore 

Works

hop 

-Focus grup 

-Braistorming-ul 

Problematizarea 

-Jocul de rol 

-Învățarea cu 

ajutorul 

modelelor. 

Fișe 

PPT 

Planșe 

 

Activitatea 

 în grup. 

Activitatea 

independentă 

Frontal 

Evaluarea frontală 

Autoevaluare 

Test final. Nivelul final de 

formare a competenței 

cadrelor didactice pentru 

formarea competenței 

interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale 
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PROBA 3. Analiza Constructului de formare a cadrelor didactice 

Etapa experimentului a inclus și analiza Constructului de formare a cadrelor didactice în 

vederea formării CI a elevilor din clasele gimnaziale pentru a scoate în evidență rezultate proiectate 

de beneficiarii direcți ai studiului. Beneficiarii direcți sunt elevii de gimnaziu, iar beneficiarii 

indirecți la activitățile de formare în cadrul Casei Corpului Didactic Argeș sunt profesorii. 

Constructul elaborat de noi are indubitabil valoare operațional-aplicativă. Scopul acestuia 

este de-a argumenta că activitatea de formare a cadrelor didactice conduce ulterior la rezultate mai 

bune în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. (Tabelul 2.5)  

PROBA 4. Valorificarea auxiliarului didactic. Reieșind din faptul că profesorii investigați 

consideră în proporție de 73% că este necesar și binevenit un curs de pregătire privind formarea 

CI a elevilor din clasele gimnaziale și din faptul că datele respondenților legitimează necesitatea 

și utilitatea cursului de formare profesională, aceasta a condus implicit la pregătirea cadrelor 

didactice privind formarea CI a elevilor din clasele gimnaziale, prin valorificarea Auxiliarului 

didactic: Educație interculturală pentru profesori - nivel gimnazial. 

Necesitatea formării continue a cadrelor didactice este în strânsă concordanță cu imperativul 

învățământului românesc. Acesta presupune abordarea inter și transdisciplinară, eliminarea 

improvizației și determinarea profilului absolventului de școală gimnazială prin formarea 

competențelor cheie, implicit a CI. 

Activitatea de formare a debutat cu studierea necesității și a interesului cadrelor didactice 

pentru activitatea de pregătire, în vederea formării CI a elevilor din clasele gimnaziale.  

Astfel a fost inițiat Cursul de formare (workshop): ,,Educația interculturală pentru profesori – 

nivel gimnazial”, timp de două săptămâni în perioada 01-30.11.2021, la Casa Corpului Didactic 

Argeș. 

În vederea probării ipotezei, am ales deopotrivă cercetarea cantitativă și cea calitativă. 

Acestea sunt susținute de varietatea metodologiei didactice, polivalența problemei abordate și a 

scopului propus. Considerentele enumerate au condus la cercetarea analitică, aplicativă, 

observaţională, calitativ-participativă, operaţională, combinată, conform cercetătorului Septimiu 

Chelcea. 

Mobilizarea cadrelor didactice în cadrul workshopurilor propuse în sesiunile de formare, 

constituie nemijlocit situația favorabilă în achiziția informațiilor teoretice și practice. Acestea au 

condus la sporirea nivelului profesional de formare a CI a elevilor din clasele gimnaziale. În dubla 

sa calitate, de formator și de evaluator al competențelor formate elevilor, cadrul didactic trebuie 

să ofere cu generozitate toată priceperea sa. Astfel, el poate să asigure nu doar un învățământ de 
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calitate, ci să dezvolte latura socială, spirituală și moral-civică a elevilor săi. Aceasta se regăsește 

în competența socială și interculturală, spre care este orientată activitatea de formare.  

Cadrele didactice au fost implicate în perioada 01-30.11.2021 la workshopurile de formare 

organizate de Casa Corpului Didactic Argeș, timp de două săptămâni. În alcătuirea eșantioanelor 

am pornit de la premisa, că pregătirea metodică și psihopedagogică a cadrelor didactice, 

cunoașterea reperelor conceptuale și aplicarea acestora în educația elevilor sunt influențate în mare 

măsură de calitatea cursurilor de formare continuă. (Tabelul 2.5) 

Principiile andragogiei au stat la baza activităților de formare:  

1. În procesul formării sale rolul principal revine formabilului.  

2. Autorealizarea, independenţa și autogestiunea reprezintă idealul spre care aspiră formabilul și 

pe care consideră că este capabil să le atingă. 

3. Situațiile concrete de viață sunt adesea o sursă importantă de învăţare pentru el și pentru colegi; 

4. Soluționarea problemelor pentru atingerea scopului în viață, constituie motivul pentru care 

adultul învață permanent. 

5. Există tendința de aplicare în practică a cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite 

în procesul învăţării pentru eficientizare și eficacitate.  

6. Factorii sociali, profesionali sau de temporalitate îngrădesc uneori activitatea de învăţare a 

adultului, chiar dacă este bine intenționat. 

7. Formatorul are alături de sine formabilul la toate etapele procesului de învăţare: planificare, 

realizare şi evaluare [71]. 

Temele propuse spre dezbatere în cadrul workshopului de pregătire a cadrelor didactice pentru 

formarea competenței interculturale a  elevilor din clasele gimnaziale: (24 ore). 

1. Politica educațională privind Noul Curriculum National (2016) pentru învățământ primar și 

gimnazial centrat pe competențe. Competențele cheie – premise în determinarea profilului 

absolventului de învățământ gimnazial. 

2. Explicarea conceptelor aferente problemei studiate: competență, competență interculturală. 

3. Cunoașterea tipurilor de competențe. 

4. Clasificări ale competenței interculturale după diferiți autori. 

5. Aprecierea dimensiunilor Educației interculturale în procesul de învățământ; Educația 

interculturală – parte a ,,noilor educații”, disciplină de învățământ în clasa a VI-a trunchi comun. 

6. Obiectivele educației interculturale; 
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7. Diseminarea unor strategii și tehnici pentru formarea competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale; Inițierea unor strategii didactice adecvate în formarea competenței 

interculturale prin activități extracurriculare;  

8. Însușirea modalităților privind dezvoltarea competenței interculturale în cadrul activităților 

extracurriculare. 

Precizăm, că în deschiderea workshop-urilor activitatea a fost centrată pe formabili, prin 

inițierea unor exerciții de spargere a gheții și prin crearea unui climat socio-afectiv potrivit, care 

să motiveze, să capteze și să mențină atenția cadrelor didactice participante. Activitatea interactivă, 

bazată pe exemple concrete din realitatea imediată, a contribuit la sporirea interesului 

participanților pentru activitățile de formare. Astfel, au fost ierarhizate cele mai potrivite activități 

pentru formarea CI a elevilor din clasele gimnaziale. 

Formarea continuă a cadrelor didactice a vizat: cunoașterea, analiza, sinteza, integrarea şi 

evaluarea conținuturilor privind:  

• conceptul de educație interculturală și competență interculturală,  

• variate perspective de abordare a educației interculturale și a modelelor de succes prin care 

se poate forma competența interculturală elevilor din clasele gimnaziale;  

• contextul și condițiile psihopedagogice ale desfășurării activităților formale și non-

formale, prin care se poate forma competența interculturală elevilor din clasele gimnaziale;  

• valoarea adăugată a Schemei Raportului valori-interculturale - valori social-morale, 

pentru formarea profilului absolventului pregătit să se integreze social și profesional.  

Aplicarea şi integrarea calităților şi atitudinilor privind utilizarea:  

• modelului de proiectare didactică în concordanță cu noile abordări curriculare; 

• proiectarea și implementarea acelor activități cu caracter aplicativ, prin care să se 

formeze competența interculturală elevilor din clasele gimnaziale;  

• organizarea activităților ținând seama de managementul participativ, al timpului, al 

dialogului intercultural; soluționarea cu tact pedagogic și empatie a eventualelor 

probleme care apar la nivelul clasei din perspectivă interculturală.  

Aici trebuie să menționăm că fiecare workshop a debutat cu activități centrate pe formabil, 

focalizate pe crearea celui mai potrivit mediu socio-afectiv; a debutat cu exemple concrete, din 

realitatea imediată, iar pe măsură ce formabilii descopereau fidelitatea exemplelor, unele de bună 

practică, altele de nereușită, dar de mare importanță, ca măsură de precauție pe viitor, se continua 

cu o varietate de exemplificări, deosebit de utile și interesante. Ca element de originalitate și 

inedit, în cadrul workshopurilor de pregătire a cadrelor didactice pentru formarea competenței 
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interculturale a elevilor din clasele gimnaziale, am invitat persoane reprezentative din diaspora 

istorică, care au adus maximul de informații privind interculturalitatea în aceste regiuni (Banatul 

Sârbesc Provincia Voivodina (Serbia); Valea Timocului (Serbia); Regiunea Cernăuți (Ucraina); 

Chișinău; raionul Anenii Noi (Basarabia) Republica Moldova [Anexele 15, 16, 17, 18]. 

În evaluarea rezultatelor obținute la workshopul de formare a cadrelor didactice privind 

formarea CI a elevilor din clasele gimnaziale, s-a acordat atenția cuvenită principiilor profesorului 

G. Albu, care face referire la comunicarea interpersonală:  

• contracararea aroganței cognitive este dată de recunoașterea propriilor limite culturale; 

empatia cognitivă este susținută de înțelegerea ideilor și a opiniilor evaluatorului; 

• democrația cognitivă, evaluarea fiind percepută ca un dialog, unde fiecare învățăm de la 

fiecare; 

• premisa pentru obținerea succesului constă în susținerea morală a evaluatului; 

• feedback-ul este măsura calității formatorului în procesul de formare a cadrelor didactice 

[18, p. 44]. În procesul formării CI a elevilor din clasele gimnaziale este absolut necesar ca 

profesorii să știe să formeze competența interculturală școlarilor.  

Astfel, se impune necesitatea formării continue a profesorilor, indiferent de disciplina 

predată, în vederea pregătirii acestora pentru formarea CI a  elevilor din clasele gimnaziale.  

Având în vedere faptul că CI este efectul corelării dintre componenta afectivă, cognitivă, 

relaționară (comportamentală) și pregătirea didactică a profesorilor, vom preciza mai jos 

parametrii de ordin psihologic, pedagogic și social - specifici în formarea CI a elevilor. 

1. Dimensiunea normativă, determinată de respectarea principiilor educației interculturale 

reflectată din:  

a) perspectivă psihologică:  

- empatia didactică; 

- adaptarea conținuturilor și strategiilor didactice la particularitățile de vârstă și înțelegere; 

b) perspectivă pedagogică: 

- contextualizarea conținuturilor printr-o abordare sistemică a temei propuse; 

- adaptarea limbajului și a caracterului științific în sfera valorilor socio-culturale, prin strategii 

didactice moderne, inovative, centrate pe elev; 

- asigurarea feedback-ului, din care se constată cunoștințele despre alte culturi, atitudinea 

prosocială față cei care aparțin altor etnii, culturi, grupuri sociale etc.; valorizarea actelor 

aptitudinale ce susțin educația interculturală. 

c) perspectiva socială: 
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- respectul față de elementele culturale naționale și față de ale ,,celorlalți”; 

- ierarhizarea priorităților specifice educației interculturale; 

- valorizarea atitudinii interculturale, ca bază a formării personalității umane; 

2. Dimensiunea teleologică, determinată de enunțarea obiectivelor educației interculturale din: 

a)perspectivă psihologică: 

- respectarea particularităților de vârstă ale elevilor; 

- atitudinea pozitivă a elevilor privind elementele culturale ale ,,celorlalți”; 

- sporirea interesului pentru elemente specifice altei culturi. 

b) perspectiva pedagogică: 

- utilizarea celor mai adecvate strategii didactice, conform proiectării didactice; 

- realizarea conexiunilor dintre conținuturile didactice și obiectivele operaționale propuse; 

- concordanța dintre mijloacele didactice și particularitățile de vârstă și înțelegere ale elevilor; 

- formarea competențelor specifice, ca finalități educaționale. 

c) perspectiva socială: 

- valorizarea tradițiilor elevilor care aparțin grupurilor etnice; 

- aplicarea parteneriatului școală-familie, prin care familia nu primește sarcini suplimentare, ci 

părinții conștientizează pe cele specifice lor; [63] 

- formarea atitudinii prosociale în relațiile umane, ca determinantă a conviețuirii pașnice, tolerante, 

interacțiunii, respectului și dialogului intercultural. 

3. Dimensiunea decizională, determinată de luarea deciziilor în contextul formării CI din: 

a)perspectivă psihologică: 

- aprecierea onestă a situațiilor obiective și subiective; 

- determinarea atașamentului profesor-elev; 

- valorizării ambianței psihologice la nivelul clasei. 

b) perspectiva pedagogică: 

- valorizarea globală a procesului educațional; 

- determinarea celor mai potrivite strategii didactice pentru obținerea feedbackului scontat; 

- stabilirea actelor aptitudinale ce conduc la formarea competențelor specifice; 

c) perspectiva socială: 

- relevanța deciziei referitoare la conținuturile didactice raportate la CI; 

- stabilirea predictibilității socio-culturale a deciziei. 

4. Dimensiunea operațională, determinată de potențialul proiectării și formării CI din: 

a)perspectivă psihologică: 
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• stabilirea celor mai adecvate resurse pentru formarea CI a elevilor; 

• integrarea tehnicilor afectiv-motivaționale pentru realizarea cu succes a CI; 

• adaptarea conținuturilor și strategiei didactice la particularitățile de vârstă și înțelegere; 

b) perspectivă pedagogică: 

• consecvență în demersul didactic printr-o abordare interdisciplinară a activităților specifice 

educației interculturale; 

• concordanță între proiectare-predare-învățare și formarea competențelor specifice; 

• caracter aplicativ-formativ al temelor propuse. 

5. Dimensiunea apreciativă, determinată de evaluarea rezultatelor educației interculturale din: 

a)perspectivă psihologică: 

• conștientizarea temeiurilor care stau la baza studierii altor culturi; 

• determinarea empatiei în raport cu temele educației interculturale; 

• considerație față de valorile culturale naționale și globale, în raport cu sistemul de valori al 

fiecăruia. 

b) perspectiva pedagogică: 

• formularea itemilor pentru rezultatele educației interculturale; formularea criteriilor de  

• evaluare a activităților educației interculturale. 

c) perspectiva socială: 

• reconsiderarea aspectelor sociale ale educației interculturale; 

• evaluarea avantajelor interacțiunii interculturale; 

• aprecierea colectivului de elevi în demersul formării personalității, din perspectivă 

interculturală. 

 Pregătirea continuă a cadrelor didactice (profesori), în domeniul educației interculturale a avut 

la bază următoarele puncte de vedere: 

1.Importanța, susținută de concordanța dintre demersurile formative: 

• Modelul pedagogic de formare a competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale, 

care are la bază educația elevilor și pregătirea profesorilor în domeniul educației interculturale; 

• ansamblul de metode și tehnici pe care ar trebui să le dețină și aplice cadrele didactice în 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale și  

• nevoile concrete ale profesorilor privind educația interculturală. 



82 
 

 

• 2.Eficacitatea, care dovedește în ce măsură workshopul de pregătire continuă reprezintă 

oportunitate pentru profesori în domeniul formării CI a elevilor din clasele gimnaziale, dacă 

sunt atinse obiectivele demersului formativ. 

3. Eficiența, din care vom constata în ce măsură rezultatele activităților de pregătire continuă 

desfășurate în cadrul experimentului pedagogic, raportate la indicatorii: timp alocat, resurse, 

eforturi etc. și-au atins obiectivele. 

4.Sustenabilitatea, care demonstrează faptul că pregătirea continuă a cadrelor didactice are impact 

pe termen lung în formarea CI și a procesului educațional în general. 

5. Impactul: în baza formării profesorilor participanți la workshop, ulterior vor fi îndrumate în 

domeniul de referință al tezei și alte cadre didactice la nivelul fiecărei instituții de învățământ. 

Aceasta conduce la cuprinderea unui număr cât mai mare de profesori informați și mai bine 

pregătiți în acest sens. 

 Conform rezultatelor obținute în cadrul pre-experimentului și ca urmare a discuțiilor cu profesorii 

din învățământul gimnazial care au fost evaluați: 

• aceștia abordează în mod individualizat educația interculturală;  

• acest fapt conduce la necesitatea pregătirii lor continue în domeniul educației interculturale; 

•  se impune crearea unor condiții pedagogice privind formarea competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale, prin: valorificarea Auxiliarului didactic Educație 

interculturală clasa a VI-a pentru profesori nivel gimnazial, elaborat de noi [Anexa 8] 

În desfășurarea activităților didactice am avut în vedere cuprinderea feed-back-ului, a 

tuturor opiniilor, care să vină în întâmpinarea nevoii de pregătire continuă a cadrelor didactice și 

care să conducă la formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale.  

O atenție sporită a fost acordată stabilirii cadrului de formare a competenței interculturale, 

în raportul dintre obiectivele propuse și rezultatele obținute în contextul pregătirii continue a 

cadrelor didactice. Formarea cadrelor didactice s-a făcut din perspectiva acțiunilor interculturale 

integrate în activități formale sau non-formale extracurriculare, corespunzător Curriculumului 

cursului de pregătire continuă a profesorilor în domeniul Educație interculturală pentru formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale [Anexa 14].  

Sintetizând rezultatele obținute în cadrul experimentului de control referitoare la dezvoltarea 

capacității cadrelor didactice privind formarea competenței interculturale a elevilor din clasele 

gimnaziale pe segmentul noțional-terminologic și aplicativ-metodologic, facem mențiunea că 

există indubitabil o evoluție în nivelul achizițiilor și capacității cadrelor didactice privind 

formarea CI a elevilor din clasele gimnaziale.  
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Astfel, este confirmată ipoteza conform căreia Constructul de pregătire continuă a cadrelor 

didactice contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității de formare a competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Cadrele didactice dovedesc capacitatea de proiectare și elaborare eficientă a activității 

didactice; susțin în mod convingător activități formale și non-formale extracurriculare, respectând 

toate etapele demersului didactic; abordează interdisciplinar temele propuse în vederea formării 

competențelor cheie, în speță competența interculturală. 

În baza studiului preexperiment s-a constatat imperativul pregătirii cadrelor didactice în 

vederea formării competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. Rezultatele au 

evidențiat faptul că trebuie formate (pregătite) mai întâi cadrele didactice, astfel încât acestea să 

poată forma ulterior competența interculturală elevilor din clasele gimnaziale. Pregătirea continuă 

a profesorilor este necesară și conduce indubitabil la sporirea capacității cadrelor didactice 

privind formarea competențelor cheie și implicit a competenței interculturale elevilor din clasele 

gimnaziale.  

 

2.4. Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale) 

În rezultatul documentării, analizei şi sistematizării abordărilor conceptuale, teoriilor, 

modelelor, a reperelor teoretice şi metodologice analizate mai sus, a fost elaborat Modelul formării 

competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale). (Figura 2. 1.) 

La baza Modelului formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale) au stat 

un șir de aspecte teoretice și praxiologice bazate pe diverse orientări educaționale, principii, reguli 

și factori necesari formării unui comportament intercultural subiecților activității de cercetare cât 

și Matricea strategiilor educaționale. 

La nivelul I al Modelului formării competenței interculturale a elevilor se află reperele 

teoretice din perspectiva diversității culturale, abordării interculturale și educației interculturale, 

prin specificarea factorilor, perspectivelor, dimensiunilor, regulilor, principiilor ce contribuie la 

reușita formării competențelor interculturale elevilor. 

La nivelul II al Modelului este precizat scopul abordării fenomenului pedagogic al 

interculturalității: A învăța să trăiești împreună cu alții. 

La nivelul III al Modelului se află componenta metodologică, care confirmă posibilitățile 

de formare a competenței interculturale a elevilor din perspectivă axiologică și praxiologică: 

orientările educaționale în domeniu, Matricea strategiilor educaționale, formarea cadrelor 

didactice implicate în formarea competenței interculturale a elevilor de gimnaziu. 
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La nivelul IV al Modelului este plasată Tehnologia referențială FCIE (10), structurată în 

baza luării în considerare a unor specificități ale elevilor de gimnaziu: vârstă, specificul de 

învățare, aspecte de caracter specifice, relaționarea. Valorificarea Tehnologiei prevede ca finalitate 

formarea competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale). 

Termenul de referențial, în acest context, așa cum îl percepe F. Voiculescu [110, p. 331-

337], este un termen ce aparține limbajului pedagogic, consacrat, de fapt, în literatura pedagogică 

franceză, fiind folosit în legătură cu o proiectare a unor componente, cum ar fi conținuturile, 

obiectivele, rezultatele etc. În planul proiectării, referențialul este instrumentul prin care se descrie, 

în termeni concreți, destinația entității respective. Autorul definește referențialul drept un sistem 

unitar și coerent de puncte de reper, de criterii, indicatori pe baza cărora se circumscriu 

dimensiunile, componentele, conținuturile unui program de educație (formare). Semnificația 

esențială a referențialului este aceea de sistem de referință la care se raportează o entitate (proiect, 

program etc.) și în funcție de care sunt proiectate și evaluate rezultatele acestuia. Treptat, tehnica 

referențialelor s-a diversificat atât în domenii de aplicare, cât și ca funcții. Plus la aceasta, autorul 

precizează că referința, ca relație între cuvinte și lucruri poate fi directă și certă atunci când 

cuvintele denumesc obiecte, fenomene și acțiuni reparabile nemijlocit în realitate, dar și mijlocită 

de reprezentări, de concepte, de opinii atunci când denotatul este o stare, o evoluție de stări, o 

„structură latentă”, o relație.  

În proiectarea finalității activității de formare a competenței interculturale, s-a pornit de la 

ideea unuia dintre cele mai importante ingrediente ale procesului de învățare, care reflectă dorința 

de a cunoaște ceva nou sau neobișnuit. Or, acest lucru este reprezentat de curiozitate, care, spre 

deosebire de interes, ca orientare activă ce presupune o dorință arzătoare de a cunoaște și de a 

înțelege ceva, implică factorul de nou sau neobișnuit. În fond, curiozitatea influențează efectiv 

performanța academică. Acest lucru presupune că un elev curios are toate șansele să aibă rezultate 

bune la școală, deoarece curiozitatea face ca învățarea să fie mai ușoară. Elevul înțelege mai ușor 

informațiile pe care sunt curioși să le afle, dar și pe cele adiacente. Curiozitatea provoacă plăcere, 

deoarece atunci când suntem curioși, se activează în creier nu doar zona care răspunde de memorie, 

ci și cea care răspunde de plăcere, cea care păstrează în memorie informația pe o perioadă mai 

lungă de timp. Când suntem curioși și deschiși către lume, ne entuziasmăm, suntem mai atenți la 

cum funcționează lucrurile din jurul nostru, mintea ne este în mișcare, vedem mai multe scenarii 

și posibilități în jur. Curiozitatea are o componentă pragmatică, pentru descoperirea lucrurilor utile 

şi folositoare, dar mai importantă decât perspectiva utilitaristă este perspectiva umanistă: 

curiozitatea este despre experienţa autentică a vieţii, despre descoperire, despre bucuria 
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neobișnuitului. Nevoia de inedit este indubitabil o nevoie fundamentală a oamenilor încă din 

primele momente ale vieţii: suntem fiinţe curioase şi ne plictisim repede. Elevii de azi, sub 

impactul avalanşei de informaţii şi noutăţi, se plictisesc încă şi mai repede. 

Atfel, înțelegem curiozitatea ca o senzaţie internă care semnalează carenţa de informaţie sau 

“foame de informaţie”. Această perspectiva este interesantă, însă trebuie să fim atenți și la 

sentimentul de saţietate și la fenomenul ciclicității. Necesitatea de informație este totuși continuă. 

A fi curios înseamnă a fi “viu”, pentru că noul înseamnă schimbare, iar schimbarea înseamnă 

mişcare, iar mişcarea înseamnă viaţă. Dacă suntem în căutare de cunoștințe din cauza unei 

motivații externe, cum ar fi facultatea sau locul de muncă, atunci nu se califică drept curiozitate. 

Dar dacă suntem în căutare de cunoștințe pentru că suntem motivați intern – pentru că vrem doar 

să știm răspunsul – aceasta este curiozitate. Când ceva ne stârnește curiozitatea – un fapt interesant 

sau ceva neașteptat – creierul nostru intră în ceea ce se numește „starea de curiozitate”. 

O curiozitate împlinită, în acest context de idei, pornind de la sensul cuvântului „împlinit”, 

adică plin, complet, întreg, presupune o curiozitate satisfăcută, îndeplinită, adică o curiozitate 

cognitivă la care s-au găsit răspunsuri.  

Reperele elaborării Tehnologiei referențiale FCIE (10) se constituie din aspectele expuse 

mai jos. Competenţa interculturală se demonstrează prin soluţionarea eficientă a problemelor 

apărute în context intercultural. Ea include următoarele componente: cognitivă, afectivă şi 

comportamentală. 

Componenta cognitivă presupune existenţa perceperii culturale şi interculturale adecvate. La 

acest nivel este implicată recunoaşterea faptului că subiecții interpretează unul şi acelaşi 

comportament în mod diferit. Componenta afectivă cuprinde tot ansamblul de atitudini de stimă, 

de recunoaştere, deschidere, valorificare, curiozitate faţă de celălalt. Componenta 

comportamentală implică acea capacitate de a empatiza, de a tolera prezenţa celuilalt în 

permanenţă cotidiană, de a găsi şi utiliza eficient modalităţi de adaptare şi convieţuire armonioasă 

într-un mediu intercultural. Valorile incluse în finalităţile educaţiei interculturale nu se pot realiza 

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

prin demersuri educaţionale sistematice. Din perspectiva promovării acestor valori, rolul şcolii 

este deosebit de important în transformarea acestor diferenţe într-o şansă a dezvoltării personale şi 

a comunităţii - şi de aici diminuarea lor ca sursă de prejudecăţi, tensiuni şi disconfort.  

Așa cum reiese din Noul Curriculum național pentru învățământ primar și gimnazial – 

conceptualizări necesare, aprobat în anul 2017 în România și în Strategia: Educaţia – 2020 

(aprobată în Republica Moldova prin Hotărîrea de Guvern nr. 944 din 14 noiembrie 2014), 
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Descrierea competențelor cheie conform Recomandării Parlamentului European și a Consiliului, 

18 dececembrie 2006 în Official Journal of the European Union, L394/10, 30.12.2006 este 

acordată o atenție deosebită formării competențelor-cheie, printre acestea menționându-se 

competențele sociale și civice. Astfel, competențele sociale fac referire la: competențele personale, 

interpersonale și interculturale, care pun în valoare comportamentul, care favorizează apatenența 

la viața socială a elevului și implicit a adultului de mai târziu. La nivelul fiecărei familii, al fiecărui 

grup etnic sau al națiunii în ansamblu, există o serie de obiceiuri, coduri de comunicare și 

comportamente specifice oricărei forme de activitate. În acest sens facem afirmația, că formarea 

competenței civice și cu precădere a competenței interculturale - constituie premisa participării 

active și democratice a elevilor la viața școlară și la cea socială, pornind de la drepturi egale, 

cetățenie, dreptate, democrație, toleranță etc. Dialogul intercultural deprins empiric în familie, ca 

o normă de comportare socială și sedimentat prin activitățile școlare în mod sistematic, organizat, 

cu precădere de educația nonformală, conduce la implicarea elevului în activitățile de grup, iar ca 

adult îl îndreaptă spre o viață proactivă, prosocială, cu viziune prodemocratică. La temelia acestui 

comportament se află educația interculturală, ale cărei baze sunt construite în clasele gimnaziale, 

prin predarea mai multor discipline și în special a Educației interculturală în clasa a VI-a.  

Şcoala are sarcina să ofere prin intermediul educaţiei interculturale un model al convieţuirii 

paşnice şi constructive într-o societate în care locuiesc împreună membrii mai multor grupuri 

etnice. Implementarea valorilor contribuie la asigurarea şanselor egale în evoluţia fiecărei 

personalităţi, indiferent de apartenenţa etnică;  

➢ asigurarea dezvoltării multilaterale a personalităţii, în concordanță cu preferinţele şi 

oportunităţile individuale;  

➢ asigurarea dreptului fiecărei etnii la educaţie şi eliminarea obstacolelor de integrare în 

societate;  

➢ asigurarea procesului de integrare activă în societate;  

➢ acceptarea diversităţii culturale în baza respectării demnităţii umane şi a drepturilor 

omului, întru asigurarea unei convieţuiri paşnice autentice, într-un mediu polietnic.
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În acest context, un elev competent din punct de vedere intercultural este o persoană care are 

o anumită cultură în ceea ce priveşte sinele, în primul rând, dar şi cunoştinţe generale [Anexa 5], 

specifice şi care studiază în mod meticulos influenţele mutuale. Mai mult, comportamentul 

acestuia trebuie să fie specific, să fie empatic, având abilitatea de a construi legături noi, să fie un 

bun ascultător şi implicit să soluţioneze problemele. La baza acestora însă stă informarea din timp 

cu privire la orice detaliu legat de cultură. 

De exemplu, S. M., Fowler, M. F., Mumford sunt de părere că angajaţii din organizaţii îşi 

însuşesc practicile pe care le indică organizaţiile locale sau străine, dar îşi păstrează valorile; 

valorile culturii naţionale de unde provin şi care îi caracterizează [131, p. 66]. La fel și elevii, își 

însușesc practicile culturale ale colegilor, dar își păstrează și individualitatea culturală. 

Barierele interculturale sunt blocaje ce nu pot fi uşor depăşite, necesită atenţie, timp şi nu 

trebuie puse sub presiune. Printre cele mai cunoscute bariere interculturale se numără: limba, 

judecăţile de valoare, stereotipurile, etnocentrismul, prejudecăţile, discriminarea, şocul 

intercultural şi barierele datorate unor trăsături individuale (capacitatea redusă de ascultare, 

lipsa de deschidere sau de sinceritate şi lipsa abilităţilor de învăţare a unei limbi străine). Aceste 

bariere pot alimenta închiderea faţă de ceilalţi, pot determina rupturi culturale între cine rămâne 

legat de vechea ordine şi cei care aderă la noua ordine şi pot duce la creşterea posibilităţilor de 

conflict. Multe situaţii în care interculturalitatea este prezentă, pun în prim plan procesul de 

discriminare faţă de grupurile exogene, datorat în mare parte competiţiei, având loc o schimbare 

la nivel de atitudini şi comportamente, dar şi un mod nou de percepţie [Anexele 21, 22]. 

 În acest context, competenţele interculturale vizează: 

 • Atitudinile faţă de alte culturi exprimate de respect, curiozitate, dorinţa de a cunoaşte mai mult 

despre ele, deschidere, eliminarea judecăţilor, adaptare la ceea ce este necunoscut şi punerea în 

valoare a diferenţelor culturale.  

• Abilităţile de bun ascultător, de bună interacţiune, legate de utilizarea unei limbi, legate de gradul 

de flexibilitate la cultura străină, abilităţi legate de empatie, de existenţă a mai multor perspective 

cât şi abilităţi de evaluare critică. 

 • Cunoştinţele legate de propria cultură în primul rând, dar şi cunoştinţele ce ţin de importanţa 

comunicării, de alte culturi, cultura generală şi alte cunoştinţe ce ajută în procesele de interacţiune 

interculturală şi individuală.  

• Comportamentele cele mai importante prin prisma a ceea ce se află în spatele determinării 

acestora; modul de comunicare, de reacţie şi de acţiune în general în cadrul întâlnirilor cu diferite 

culturi, dar şi exprimarea unei uşoare adaptări din punct de vedere comportamental şi comunicativ, 
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astfel încât să se ajungă cu uşurinţă la un acord comun şi benefic pentru ambele părţi. Fiecare 

componentă este la fel de importantă ca şi celelalte, întrucât existenţa a doar unora dintre acestea 

sau cel puţin a unei singure competenţe, nu asigură formarea competenţelor interculturale.  

În felul acesta, Tehnologia referențială FCIE (10) conține următoarele componente: 

elemente subsecvente ale competenței interculturale, activitățile de formare, competența 

interculturală formată, metode/tehnici de formare. 

 

Tabelul 2. 6. Tehnologia referențială FCIE (10) 

Elemente subsecvente 

ale competenței 

interculturale 

Activitatea de 

formare 

Competențe 

interculturale în formare 

Metode/tehnici de 

formare 

Înţelegerea punctelor 

de vedere ale 

celorlalţi asupra lumii. 

Adaptabilitatea/ 

Adaptarea la un nou 

mediu cultural. 

 

 

 

 

Deschidere spre 

învăţarea unei culturi 

noi şi spre întâlnirea 

cu persoane din alte 

culturi. 

 

 

Competenţe 

sociolingvistice 

(conştientizarea 

relaţiilor dintre limbi 

şi înţelegerea acestora 

în context social) 

 

 

Activitatea 1. Ce 

este cultura 

C.I. Utilizarea corectă a 

noțiunilor specifice 

educației interculturale cu 

referire la fapte/ 

evenimente /procese din 

societatea contemporană. 

C.I. Identificarea propriilor 

repere de identitate 

culturală, prin raportare la 

sisteme de referință 

culturale variate. 

-conversația 

-explicația 

-atelierul de 

comunicare 

-observarea dirijată 

-ordonarea 

-esențializarea 

-problematizarea 

Activitatea 2. Ce 

înseamnă 

diversitate 

culturală 

C.I. Analiza unor situații în 

acord/ dezacord cu valorile 

și principiile societății 

interculturale. 

 

-conversația euristică 

-explicația  

-activitatea creativă 

-observarea dirijată 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

-situația didactică 

Activitatea 3. 

Patrimoniul 

cultural 

C.I. Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

aparțin unor culturi 

diferite. 

C.I. Formarea convingerii 

că patrimoniul cultural 

trebuie să fie protejat atât 

-probe practice (de 

completare) 

-explicația 

-reflecție 

interpretativă 

-lucrul în perechi 

-conversația 

-problematizarea 
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Cunoşterea 

aprofundată şi 

înţelegerea culturii 

personale şi a altora. 

 

 

 

Abilitatea de adaptare 

la o varietate de 

metode de 

comunicare 

interculturală si la 

diferite stiluri de 

învăţare. 

 

 

 

Respect/empatie 

pentru alte culturi. 

 

 

 

Înţelegerea valorii 

diversităţii culturale. 

 

 

Înţelegerea rolului şi 

a impactului culturii, 

a impactului 

situaţional, social și a 

contextelor istorice 

implicate. 

 

 

 

Acceptarea 

ambiguităţilor şi 

implicarea în acestea. 

 

 

prin legi, cât și prin acțiuni 

ale fiecăruia. 

Activitatea 4. 

Conservarea și 

promovarea 

moștenirii 

culturale 

C.I. Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

aparțin unor culturi 

diferite. 

C.I. Dezvoltarea atitudinii 

corecte față de conservarea 

tradițiilor culturale. 

-studiul de caz 

-incidentul critic 

-asimilatorii culturali 

-explicația 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

Activitatea 5. 

Patriotismul și 

manifestările 

sale 

C.I. Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

aparțin unor culturi 

diferite. 

C.I. Dezvoltarea 

sentimentului de 

patriotism. 

-conversația 

-atelierul de 

comunicare 

-explicația 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

-incidentul critic 

-vizionarea video  

Activitatea 6. Ce 

înseamnă 

multiculturalitate 

și 

interculturalitate 

C.I. Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

aparțin unor culturi 

diferite. 

C.I. Dezvoltarea capacității 

de-a accepta elemente ale 

culturii diferite de cea 

proprie. 

-explicația 

-conversația euristică 

-ciorchinele 

-brainstorming 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

-video 

Activitatea 7. 

Tratamentul egal 

și solidaritatea 

C.I. Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

-lucrul în grup 

-asimilatorii culturali 

-lucru în grup 

-conversația euristică 

-explicația 
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Abilităţi de analiză, 

interpretare şi 

relaţionare culturală. 

 

aparțin unor culturi 

diferite. 

Activitatea 8. Ce 

este intoleranța 

și cum se 

manifestă. Ce 

este 

discriminarea 

C.I. Participarea la 

rezolvarea problemelor 

comunității, prin utilizarea 

capacității de empatie 

culturală în relațiile cu 

persoane aparținând unor 

culturi diferite. 

-conversația euristică 

-explicația 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

-problematizarea 

-incidentul critic 

Activitatea 9. 

Persoana și 

drepturile 

culturale 

C.I. Analiza unor situații în 

acord/dezacord cu valorile 

și principiile societății 

interculturale. 

C.I. Rezolvarea în 

perechi/echipă a unor 

sarcini de lucru referitoare 

la viața într-o societate 

interculturală. 

-dezbaterea 

-conversația euristică 

-expunerea cu 

oponent 

-observația dirijată 

-rețeaua de discuții 

-descoperirea 

-problematizarea 

Activitatea 10. 

Dialogul 

intercultural. 

Reguli și 

principii ale 

comunicării 

interculturale 

C.I. Analiza unor situații în 

acord/dezacord cu valorile 

și principiile societății 

interculturale. 

C.I. Participarea prin 

derularea unui proiect 

intercultural, la rezolvarea 

problemelor comunității și 

la promovarea dialogului 

intercultural. 

C.I. Participarea la 

rezolvarea problemelor 

comunității, manifestând 

empatie culturală. 

 

 

În atelierele de comunicare interculturală, subiecții trec prin 3 faze: se examinează 

incidentele critice, interacţionează cu membrii din alte culturi dintr-un grup mic, completează 

rezolvarea sarcinilor împreună, se sintetizează şi se evaluează experienţa. Jocurile de simulare nu 

presupun interacţiunea dintre membrii culturilor diferite. Învăţarea are loc doar din postura de 

membri ai culturii respective, dar prin imaginare și a altor culturi. Prin această metodă elevii 

practică noi comportamente, noi atitudini şi puncte noi de vedere, fără ca mediul să prezinte vreun 

pericol de ameninţare sau de critică. Jocurile de rol au scopul formării de noi deprinderi. 

Participanţii sunt puşi în funcţii de jocuri de rol: doi participanţi preiau caracteristicile altora. În 
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acest mod ei învaţă cum să interacţioneze cu persoane din culturi diferite în situaţii specifice. 

Incidentele critice presupun punerea participanţilor în situaţii de conflict, care ar putea apărea 

atunci când interacţionează cu persoane din alte culturi. Sunt descrise succint şi discutate apoi în 

grup situaţiile în care există probleme, neînţelegeri sau conflicte cauzate de diferenţele culturale. 

Scopul acestui exerciţiu este de a se găsi o explicaţie. Prin studiile de caz are loc descrierea unei 

situaţii reale, cu suficiente detalii asupra diferitelor tipuri de caractere, pe care participanţii le 

analizează pentru a descoperi problemele implicate şi pentru a ajunge la posibile soluţii. Urmează 

apoi un set de întrebări concepute pentru a avea o abordare cât mai subtilă asupra unor situaţii de 

stres. Asimilatorii culturali sunt tehnici de învăţare prin care participanţii dintr-o cultură sunt 

expuşi unor concepte de bază, atitudini, de percepere a rolului, obiceiurilor şi valorilor din alte 

culturi. Fiecare elev este nevoit să citească un scurt episod de întâlnire culturală. Pe baza acestuia, 

alege o interpretare cu privire la ceea ce s- a întâmplat şi din ce cauze. O alegere corectă presupune 

trecerea la următoarea etapă. În caz contrar, elevul va trebui să recitească episodul şi să facă altă 

alegere a unei interpretări. 

2.5. Concluzii la capitolul 2  

 Având drept reper analiza bazelor teoretice și experiențiale, observațiile, rezultatele pre-

experimentului putem să deducem următoarele:  

1. Prin analiza trăsăturilor caracteriale raportate la specificitatea vârstei elevilor din clasele 

gimnaziale în contextul formării competenței interculturale a fost elaborată Matricea strategiilor 

educative raportată la specificitatea trebuințelor elevilor din clasele gimnaziale în vederea 

formării competenței interculturale. La baza conceperii acesteia, care reprezintă un valoros 

instrument de lucru pentru cadre didactice, a stat studierea și analiza documentelor de specialitate 

și lucrările cercetătorilor în domeniu. De asemenea, a fost conceptualizată interculturale-valori 

social-morale, care este un instrument pedagogic necesar profesorilor în procesul didactic, în 

vederea formării competenței interculturală elevilor. 

2. S-a ilustrat importanța abordării interdisciplinare a Educației interculturale pentru 

învățământul gimnazial, ca o consecință firească a faptului că formarea competenței interculturale 

se realizează la nivelul mai multor discipline socio-umane. Astfel, prezentarea corelațiilor dintre 

unele discipline școlare cu educația interculturală, conduc la formarea CI a elevilor din clasele 

gimnaziale. Au fost clarificate aspectele dezbătute printr-o abordare multiplă, din perspectiva mai 

multor discipline: educație socială, muzică, arte, desen, istorie, educație civică, geografie, educație 

antreprenorială, limbi străine, informatică, limba română etc., în vederea formării competenței 

interculturale. 
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3. S-a evidențiat faptul că activitățile de învățare formală, non-formală cât și informală conduc la: 

a) conturarea profilului absolventului pregătit intercultural; b) valorifică experienţa, contextele de 

învăţare formală, non-formală şi informală şi cultura specifice vârstei elevilor; c) stimulează 

participarea acestora la propria învățare; d) fac trimitere la contexte de învăţare care vizează elevi 

cu niveluri diferite de performanţă. 

4. Abordarea transdisciplinară constituie oportunitate în formarea competenței interculturale, 

întrucât prin transdisciplinaritate sunt cuprinse în educația interculturală toate celelalte 

dimensiuni ale educației, și anume: educația intelectuală, tehnologică, fizică, profesională, 

estetică, morală și religioasă. Domeniile mai recente ale educației, cuprinse în ,,noile educații” 

fac referire la: educația ecologică, educația pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului, 

educația economică și casnică modernă, educația pentru participare și democrație, educația 

pentru comunicare și înțelegere etc. 

Toate aceste domenii sau dimensiuni ale educației, converg spre aceeași finalitate: formarea și 

dezvoltarea personalității elevului, pregătirea acestuia pentru integrare socială și profesională, 

pentru a ,,stăpâni” prezentul și a face față provocărilor viitoare.  

5. Prin analiza reperelor epistemologice și a rezultatelor din pre-experiment, a fost stabilit 

interesul cadrelor didactice cu privire la formarea competenței interculturale și necesitatea 

pregătirii acestora în domeniul educației interculturale. Aplicarea Constructului de pregătire a 

cadrelor didactice în vederea formării CI a elevilor din clasele gimnaziale a confirmat ideea că 

activitatea de formare a cadrelor didactice poate conduce ulterior la rezultate mai bune în formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale.  

Având în vedere faptul că CI este efectul conexiunii dintre componenta afectivă, cognitivă, 

relaționară (comportamentală) și pregătirea didactică a profesorilor, am precizat parametrii de 

ordin psihologic, pedagogic și social specifici formării CI a elevilor din clasele gimnaziale. De 

asemenea, a fost evidențiată dimensiunea normativă, teleologică, decizională, operațională și 

apreciativă a educației interculturale.  

 Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale) prin conținutul său, 

oferă posibilitatea formării competenței interculturale, întrunește două coordonate esențiale 

privind implementarea acestuia în experimentul pedagogic și include Tehnologia referențială 

FCIE (10), „zece” însemnând zece activități de formare a competenței interculturale, finalitatea 

căreia se va reflecta în atitudinile și conduitele pozitive, dezirabile, manifestate de către elevi.  
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3. COORDONATE EXPERIMENTALE ALE  FORMĂRII COMPETENȚEI 

INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE 

3.1. Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale: aspecte 

constatative 

 Pentru a stabili nivelul de formare interculturală a elevilor din clasele gimnaziale, demersul 

experimental a fost orientat cu precădere spre activitățile de educație interculturală extracurriculare 

sau co-curriculare, făcând referire la un ansamblu de activități organizate suplimentar față de 

conținutul curriculumului disciplinar cu scopul completării formării personalității elevului. 

Activitățile co-curriculare se organizează în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă 

educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o 

valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin 

demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei co-curriculare urmăresc 

anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de valorizarea 

unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi 

implementarea unor proiecte în echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Scopul experimentului pedagogic: Validarea prin experiment a Tehnologiei referențiale 

FCIE (10) în clasele gimnaziale. Etapele experimentului: experimentul de constatare (anul școlar 

2020-2021, clasa VI-VII), experimentul de formare (2020-2021, clasa VI-VII) și experimentul de 

validare (2021-2022, clasa VII-VIII). 

Instituțiile școlare unde s-a desfășurat experimentul pedagogic: Școala Gimnazială ,,I.C. 

Lăzărescu” Țițești, județul Argeș, 69 subiecți - eșantionul experimental (EE-27 subiecți); 

eșantionul martor (EM-42) și Școala Gimnazială Micești, județul Argeș, 84 subiecți – eșantionul 

experimental (EE-53) ; eșantionul martor (EM-31). Total: 153 subiecți. (Tabelul 3.1.) 

Obiectivele experimentului: 

• obținerea informațiilor preliminare referitoare la nivelul de formare a CI; 

• precizarea variabilelor și a conținutului probelor în contextul de formare; 

• elaborarea materialelor și desfășurarea etapelor de formare;  

• precizarea instrumentarului de investigație în activitatea de validare. 
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Tabelul 3.1. Subiecții experimentului pedagogic 

ETAPE SUBIECȚI INSTRUMENTAR 

CONSTATARE 

2020-2021 

153 subiecți (elevi, cl.VI-

VII) EE-80 

EM-73 

  

Chestionar  

• criterii 

• motivație mijloace 

• conținuturi 

• condiții  

FORMARE 

2020-2021 

80 subiecți (27 elevi, cl.VI-

VII Țițești; 53 elevi, cl.VI-

VII, Micești) 

Valorificarea Tehnologiei 

FCIE (10) 

Activități de formare a 

comportamentului intercultural 

al elevilor (10 activități) 

VALIDARE 

2021-2022 

153 subiecți (69 elevi, 

cl.VII-VIII, Țițești; 84 elevi, 

cl.VII-VIII, Micești) 

Chestionar (elevi) 

Proiect educațional 

  Datele inițiale privind nivelul de formare a competenței interculturale a elevilor din clasele 

gimnaziale au fost obținute prin aplicarea chestionarului care a vizat: 

• stabilirea nivelului de interes al elevilor față de educația interculturală; 

• determinarea unei ierarhii a activităţilor specifice, preferate în cadrul educației interculturale; 

• identificarea mijloacelor și metodelor didactice agreate de elevi, utile pentru FCI;  

• determinarea nivelului de conștientizare și apreciere a utilității activităților interculturale; 

• identificarea tipurilor de activități pe care elevii le consideră agreabile și eficiente pentru FCI. 

 Chestionarul aplicat în etapa de constatare [Anexa 6], a avut la bază cinci criterii, conform 

Tabelului 3.2., unde sunt cuprinse criteriile și numărul de întrebări destinate fiecăruia. 

Tabelul 3.2 Criterii privind calitatea procesului educațional la disciplina Educație 

interculturală 

Nr 

crt 

Criterii Nr. 

întrebării 

1. Motivație/ Necesitate  1, 8, 9 

2. Mijloace didactice/ Cantitate  2, 3 

3. Activități 4, 6 

4. Conținuturi 5 

5. Condiții 7, 10 
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Criteriul 1 Întrebările 1, 8 şi 9 se referă la criteriul Motivaţie/Necesitate. Sunt cuprinse întrebări 

de tip închis (1) şi de tip deschis (8, 9). De aici rezultă care este situaţia referitoare la disciplina 

Educație interculturală şi care este rolul acesteia în viaţa elevilor. 

Criteriul 2  

La acest criteriu se referă întrebările 2 şi 3, care solicită din partea elevilor răspunsuri privind 

necesitatea mijloacelor moderne (calculatoare, videoproiector, resurse digitale audio-video, 

conexiune la internet etc.) ce pot fi folosite la ora de educație interculturală. 

Criteriul 3  

Întrebările 4 şi 6 corespund acestui criteriu, unde elevii își exprimă activităţile preferate din cele 

expuse și unde se regăsesc ei din perspectivă atitudinal-aptitudinală.  

Criteriul 4  

Întrebarea 5 din criteriul Conţinuturi scoate în evidență temele preferate ale elevilor din disciplina 

educație interculturală. 

Criteriul 5  

Cuprinde întrebările 7, 10 care dezvăluie opinia elevilor în raport cu abilitățile pe care le au și 

atitudinea părinților referitoare la educația interculturală și la activitățile practice în care sunt 

antrenați elevii.  

Dacă ne referim la datele tehnice, trebuie să menționăm că în alcătuirea chestionarului am 

cuprins instrucţiuni şi 3 seturi de întrebări: 

- primul set îl constituie întrebarea 1 cu 6 de tip închis, elevii au răspuns prin Da/Nu. 

- al doilea set de 6 întrebări (2, 4, 5, 6, 7, 10) reprezintă întrebări cu alegere multiplă (se oferă mai 

multe variante; elevii bifează una sau mai multe). 

- al treilea set de întrebări (3, 8 şi 9) sunt întrebări de tip deschis, necesită indicarea unor opinii 

personale, o clasificare a variantelor de răspuns. 

Aplicarea chestionarului a condus la: 

• analiza datelor generale privind interesul elevilor față de disciplina Educație interculturală  

• analiza comparativă, pe de o parte a grupului experimental (GE) și a grupului martor (GM) în 

experimentul de constatare, pentru a examina modificarea opiniilor și în speță a 

comportamentului elevilor din clasele gimnaziale în vederea formării competenței 

interculturale.  

 Ca urmare a aplicării instrumentarului de investigare în etapa de constatare, au rezultat 

următoarele date, sintetizate în Tabelul 3.3. 
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Tabelul 3.3. Datele generale ale chestionarului (etapa de constatare) 

Criteriul Variante de întrebări Răspunsuri EE 

% 

Răspunsuri EM 

% 

 

 

 

 

 

1.Motivaţie 

Necesitate 

Da Nu Da Nu 

a) Îţi place disciplina Educaţie 

interculturală ? 

56 44 58 42 

b) Ai vrea ca disciplina Educaţie 

interculturală să fie două 

ore/săptămână? 

36 64 44 56 

c)Ai vrea un curs opţional la 

Educaţie interculturală? 

42 58 40 60 

d) Ai vrea ca orele de Educație 

interculturală să se desfăşoare cu 

mijloace moderne: calculatoare, 

videoproiector, conexiune la internet, 

resurse digitale audio-video? 

100 0 100 0 

e) Ai nevoie de cunoştinţe de 

Educație interculturală pentru viață? 

72 28 68 32 

f) Este importantă cunoaşterea 

Educației interculturale pentru 

dezvoltarea ta culturală? 

65 35 58 42 

          Analiza rezultatelor ne conduce către următoarele constatări:  

Criteriul 1 Motivaţie/Necesitate (întrebările 1, 8, 9). 

 Răspunsurile au fost: 45 elevi din eșantionul experimental, reprezentând 56% au răspuns pozitiv, 

iar 35 elevi reprezentând 44% au răspuns negativ, în timp ce 46 elevi din eșantionul martor, 

reprezentând 58% au răspuns pozitiv şi 46 elevi reprezentând 42% au răspuns negativ. 

 Elevii explică aderarea lor prin faptul, că acest domeniu care generează redublarea sentimentelor, 

reglementează numeroasele sarcini privind relația culturală. Examinând câteva opinii, observăm 

că elevii operează și o deplasare parțială spre acceptare, în sensul înțelegerii specificului 

comportamental al celuilalt. 

La întrebarea 1- b)  

29 elevi, reprezentând 36% din eșantionul experimental au răspuns Da şi 51 elevi reprezentând 

64% au răspuns Nu. Din eșantionul martor au răspuns pozitiv 35 elevi reprezentând 44 % şi 45 

elevi reprezentând 56 % negativ. De aici reiese că elevii apreciază educația interculturală, ca pe o 

activitate necesară, însă nu imperativă.  

La întrebarea 1- c)  
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34 elevi reprezentând 42% din eșantionul experimental au răspuns pozitiv şi 46 elevi reprezentând 

58% au dat răspunsuri negative. 32 elevi reprezentând 40% din eșantionul martor au dat răspunsuri 

pozitive şi 48 elevi reprezentând 60 % au dat răspunsuri negative. 

La întrebarea 1- d)  

Răspunsurile tuturor celor 80 elevi din eșantionul experimental au fost pozitive reprezentând 100 

%; de asemenea toți cei 73 elevi din eșantionul martor reprezentând 100% au dat răspunsuri 

pozitive. Este evidentă aderarea elevilor la mijloacele de instruire digitale, care facilitează 

înțelegerea anumitor conținuturi, prin modernizarea vechilor scheme de învățare, raportarea la o 

manieră modernă de învățare. Răspunsurile conturate sugerează regândirea educației interculturale 

prin implicarea unor modalității interesante pentru elevi din perspectiva unor mijloace dinamice. 

La întrebarea 1- e)  

58 elevi reprezentând 72% din eșantionul experimental au răspuns Da şi 22 elevi reprezentând 

28% au răspuns Nu. La polul opus 50 elevi reprezentând 68% din eșantionul martor au răspuns 

pozitiv şi 23 elevi reprezentând 32% au răspuns negativ. 

La întrebarea 1- f)  

Este importantă cunoaşterea Educației interculturale pentru dezvoltarea ta culturală? 52 elevi 

reprezentând 65% din grupul experimental au dat răspunsuri pozitive şi 28 elevi reprezentând 35% 

au dat răspunsuri negative. Din grupul martor 42 elevi reprezentând 58% au răspuns Da, iar 31 

elevi reprezentând 42% au răspuns Nu. 

Tot la criteriul 1 Motivaţie/Necesitate (la întrebarea 8) răspunsurile celor 80 elevi din 

eșantionul experimental sunt:  

28 elevi: nu sunt activități aplicative;  

27 elevi: am vrea mai multe concursuri, proiecte cu alte școli, probe de îndemânare în echipă, 

jocuri, dansuri populare, vizite la instituții, parteneriate etc.  

11 elevi: prea multe informații;  

8 elevi: nu avem mijloace moderne: calculatoare, videoproiector, conexiune la internet etc.;  

6 elevi: profesorul folosește metode învechite; 

Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor din eșantionul experimental la Întrebarea 8, 

chestionar aplicat în etapa de constatare este cuprinsă în Figura 3.1  
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Figura 3.1. Răspunsurile la chestionarul de constatare (EE), Criteriul 1 

Motivare/Necesitate 

 Elevii din eșantionul martor 73 la număr au răspuns la Întrebarea nr. 8 astfel: 14 elevi ne dă prea 

mult de scris; 15 elevi: materia nu e atractivă; 11 elevi: nu avem calculatoare, videoproiector, 

conexiune la internet etc.; 10 elevi: ar fi bine să facem lecții practice; 8 elevi: vrem să facem lecții 

în parteneriat cu alte școli; 8 elevi: profesorul folosește metode învechite; 7 elevi: nu mă 

interesează ora. 

 Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor din eșantionul martor la Întrebarea 8, Chestionar 

aplicat în etapa de constatare este cuprinsă în Figura 3. 2. 

  

Figura 3.2. Răspunsurile elevilor la Chestionarul de constatare (EM), Criteriul 1, 

Motivare/Necesitate 
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Rezultate grup experimental la chestionarul de constatare, Criteriul 1 

Motivare/Necesitate, Întrebarea 8 
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profesorul folosește metode învechite;

24%
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Răspunsurile elevilor din grupul martor la Chestionarul de constatare, Criteriul 

1 Motivare/Necesitate, Întrebarea 8
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La întrebarea 9: Scrie trei secrete ale unei ore atractive de educație interculturală, eșantionul 

experimental, cei 80 de elevi a răspuns astfel: 21 elevi: să facem lecții aplicative; 13 elevi: să avem 

proiecte cu alte școli; 11 elevi: să facem jocuri, dansuri populare; 14 elevi: să facem vizite, serbări, 

să fie invitați oameni importanți; 10 elevi: să facem concursuri și să lucrăm în echipă; 8 elevi: să 

avem calculatoare, videoproiector, conexiune la internet; 3 elevi: să vedem filme despre alte etnii, 

rase, culturi etc. 

Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor din eșantionul experimental la Întrebarea 9, 

chestionar aplicat în etapa de constatare este cuprinsă în Figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3. Răspunsurile elevilor la Chestionarul de constatare (EE), Întrebarea 9 

Elevii din eșantionul martor, 73 la număr au răspuns la Chestionarul de constatare, Întrebarea 

9 astfel: 14 elevi: să facem lecții practice; 13 elevi: să facem serbări; 11 elevi: să facem proiecte 

cu alte școli; 10 elevi: să avem mijloace moderne: calculatoare, conexiune la internet, 

videoproiector; 9 elevi: să vedem filme despre cultura altor popoare, despre tradițiile lor etc.; 6 

elevi: să facem concursuri și să lucrăm în echipă; 6 elevi: să mergem la muzeu; 4 elevi: să mergem 

în vizită la unele instituții de cultură; 

 Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor din eșantionul martor la Întrebarea 9, Chestionar 

aplicat în etapa de constatare este cuprinsă în Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Răspunsurile elevilor din Chestionarul de constatare (EM), Întrebarea 9 

 La Criteriul 2 Mijloace didactice, întrebarea 2: Scrie în ordinea preferințelor tale care sunt 

mijloacele didactice pe care ai vrea să le folosiți la ora de educație interculturală: manual, fișe 

de lucru, calculatoare, videoproiector, resurse audio-video, conexiune la internet; elevii din grupul 

experimental au răspuns în felul dat mai jos. 

 

Tabelul 3.4. Rezultatele comparative privind preferințele elevilor  

(mijloacelor didactice, etapa de constatare) 

Criteriul Întrebarea 2 Opțiunile elevilor Rezultat 

GE (%) 

Rezultat 

GM (%) 

 

2.Mijloace 

didactice 

Scrie în ordinea preferințelor 

tale, care sunt mijloacele 

didactice pe care ai vrea să le 

folosiți la ora de Educație 

interculturală: manual, fișe de 

lucru, calculatoare, 

videoproiector, resurse audio-

video, conexiune la internet. 

1.conexiune la internet  

 

100%  

 

100%  

2.calculatoare  

 

100%  100% 

3.resurse audio-video  88% 80% 

4.videoproiector 68% 75% 

5.manual 44% 48% 

6.fișe de lucru 22% 25% 

 

La întrebarea 2, Criteriul 2 Mijloace didactice, elevii din eșantionul experimental au răspuns 

la Chestionarul din etapa de constatare în ordinea preferințelor astfel: conexiune la internet 

100%, reprezentând toți cei 80 elevi; calculatoare 100%, reprezentând toți cei 80 elevi; resurse 

audio-video 88%; videoproiector 68%; manual 44%; fișe de lucru 22%.  

La întrebarea 2, Criteriul 2 Mijloace didactice, elevii din eșantionul martor în număr de 73 au 

răspuns la Chestionarul din etapa de constatare în ordinea preferințelor astfel:  
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să facem concursuri și să lucrăm în 
echipă;
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1.conexiune la internet 100%, reprezentând toți cei 73 elevi; 

2. calculatoare 100%, reprezentând toți cei 73 elevi; 

3. resurse audio-video 80%, reprezentând 58 elevi; 

4. videoproiector 75%, reprezentând 55 elevi; 

5.manual 48%, reprezentând 35 elevi; 

6.fișe de lucru 25%, reprezentând 18 elevi;  

Reprezentarea grafică a preferințelor elevilor din grupul experimental și din grupul martor la 

Întrebarea 2, Criteriul 2 Mijloace didactice, din Chestionarul de constatare, este exprimată în 

Figura 3.5.  

 

Figura 3.5. Preferințele elevilor din EE și EM privind utilizarea mijloacelor didactice, 

etapa de constatare 

La întrebarea 3, Criteriul 2 Mijloace didactice: răspunsurile elevilor din eșantionul 

experimental, etapa de constatare au fost: 

1.manual 80%, reprezentând răspunsurile a 64 elevi; 

2.fișe de lucru 76%, reprezentând răspunsurile a 61 elevi; 

3.calculator 23%, reprezentând răspunsurile a 18 elevi; 

4.conexiune la internet 20%, reprezentând răspunsurile a 16 elevi; 

5.videoproiector 18%, reprezentând răspunsurile a 14 elevi; 

6.resurse audio-video18%, reprezentând răspunsurile a 14 elevi;  
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Răspunsurile elevilor din grupul martor, etapa de constatare au fost: 

1.manual 72%, reprezentând răspunsurile a 53 elevi; 

2.fișe de lucru 25%, reprezentând răspunsurile a 18 elevi; 

3.calculator 18%, reprezentând răspunsurile a 13 elevi; 

4.conexiune la internet 15%, reprezentând răspunsurile a 11 elevi; 

5.videoproiector 10%, reprezentând răspunsurile a 7 elevi; 

6.resurse audio-video 8%, reprezentând răspunsurile a 6 elevi. 

Analiza comparativă a răspunsurilor eșantionului experimental și a eșantionului martor privind 

mijloacele de învățământ utilizate de profesori, etapa de constatare este exprimată grafic în Figura 

3.6. 

 

 

Figura 3.6. Analiza comparativă a răspunsurilor EE și EM privind mijloacele de 

învățământ, etapa de constatare 

 Din analiza comparativă a răspunsurilor elevilor din eșantionul experimental și din eșantionul 

martor la întrebările 2 și 3, chestionar aplicat în etapa de constare, rezultă că: 

• elevii doresc utilizarea la ora de Educație interculturală a mijloacelor moderne de predare-

învățare; 

• aceștia consideră că folosirea conexiunii la internet și a mijloacelor audio-video sunt 

esențiale pentru activitatea centrată pe elev; 

• resursele audio-video sunt preferate de elevi înaintea manualului sau a fișelor de lucru, 

acestea din urmă nefiind atractive. 

Răspunsurile aproximativ la fel ale elevilor din ambele grupuri ne conduc către concluzia: 
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• procesul de învățământ se desfășoară în școli diferite din mediul rural, cu profesori diferiți, dar 

cu aceleași resurse materiale, chiar dacă acestea nu prezintă atractivitate pentru elevi; 

• preferințele elevilor nu sunt relevante pentru profesori; aceștia proiectează și susțin activitatea 

didactică în funcție de resursele materiale de care dispun; 

• este utilizat preponderent manualul, ca mijloc didactic, deși este o resursă orientativă, 

învățământul fiind centrat pe formarea competențelor, nu pe transmiterea conținuturilor; 

• sunt agreate în continuare de către profesori fișele de lucru, care încorsetează activitatea 

interactivă a elevilor, aceștia dorind să lucreze în echipă, în grup etc. 

 Elevii din eșantionul experimental au răspuns la Chestionarul aplicat în etapa de constatare astfel: 

Tabelul 3. 5. Date generale la Întrebarea 4. Criteriul 3 Activități (EE) 

 

Criteriul Întrebarea: Alege care sunt activitățile preferate de tine pentru ora 

de Educație interculturală: 

3. Activități 1. activități de informare 

folosind manualul 

38% 30 elevi 

2. activități practice-aplicative 85% 68 elevi 

            

         Elevii din eșantionul martor au răspuns astfel: 

 

Tabelul 3.6. Date generale la Întrebarea 4. Criteriul 3 Activități (EM) 

 

Criteriul Întrebarea: Alege care sunt activitățile preferate de tine pentru ora de 

Educație interculturală: 

3. Activități 1. activități de informare 

folosind manualul 

42% 31 elevi 

2. activități practic-aplicative 72% 53 elevi 

          

         La Întrebarea 6, Criteriul 3 Activități: Notează în ordinea preferințelor tale activitățile care 

ai vrea să se desfășoare la ora de Educație interculturală, elevii din grupul experimental și elevii 

din grupul martor au ierarhizat activitățile în etapa de constatare, rezultatele fiind conform 

Tabelului 3.7. 
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Tabelul 3.7. Rezultatele comparative ale preferințelor elevilor privind activitățile la 

Educația interculturală, etapa de constatare (EE și EM) 

 

C
ri

te
ri

u
l Întrebarea 6: Notează în ordinea preferințelor tale activitățile care ai vrea să se 

desfășoare la ora de Educați interculturală 

 

 C
ri

te
ri

u
l 

3
. 

A
ct

iv
it

ăț
i 

Ierarhia (clasament) 

 EE EM 

Activități propuse: % nr 

elevi 

% nr elevi 

excursii tematice; 88% 70 78% 57 

acțiuni social-caritabile; 56% 45 10% 7 

invitarea unor persoane din localitate pentru 

prezentarea meșteșugurilor; 

65% 52 12% 9 

concursuri tehnico-aplicative de tipul ,,Prietenii 

pompierilor”; 

90% 72 8% 6 

serbări și festivaluri la nivel local și județean, 

național de promovare a diversității tradițiilor 

prin jocuri, dansuri și cântece; 

80% 64 75% 55 

concursuri educaționale județene cum ar 

fi: ,,Mozaic interetnic – diferiți și totuși la 

fel”, ,,Datini și obiceiuri”, ,,Diversitatea – o 

șansă în plus pentru viitor”; 

90% 72 32% 23 

realizarea unor expoziții cu lucrări personale 

sau fotografii având ca tematică ,,Împreună 

vom reuși!” 

63% 50 51% 37 

implicarea în proiecte educaționale interșcolare 

cu unități de învățământ din județ, din țară sau 

din diaspora istorică Republica Moldova, 

Ucraina, Serbia); 

100% 80 8% 6 

concursuri de îndemânare pentru preparate 

culinare, prelucrarea lemnului sau a lutului etc. 

(îndeletniciri specifice localității); 

78% 62 35% 26 

plantarea unor pomi fructiferi (meri, peri, 

pruni, caiși, vișini, nuci) în grădina școlii; 

87% 70 39% 28 

inițierea jocului cu titlul: ,,Micii jurnaliști”, 

prin care să monitorizeze timp de patru zile un 

post de televiziune, radio sau ziar pentru a 

identifica mesajele pe care le promovează 

despre diversitatea culturală; 

82% 66 12% 9 
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prezentarea unor filme tematice în baza cărora 

elevii să identifice asemănări și deosebiri 

culturale; 

95% 76 90% 66 

susținerea unui mini-proiect cu titlul: ,,Dacă aș 

fi ...” primarul localității pentru o zi, directorul 

școlii, polițist, medic, pădurar, ziarist, prefectul 

județului, ministrul educației, președintele 

României etc. Ce ai vrea să faci în calitatea pe 

care ți-o alegi? 

70% 56 84% 61 

vizitarea unor muzee, expoziții, localități care 

reflectă patrimoniul cultural/moștenirea 

culturală, tradițiile și obiceiurile diferitelor 

comunități/culturi; 

100% 80 100% 73 

prezentarea unui dans popular specific altei 

etnii și învățarea de către toții elevii; 

91% 73 80% 58 

scrierea unor eseuri cu tematică interculturală 

la Revista școlii noastre ,,Diferiți și totuși la 

fel”; 

48% 38 12% 9 

realizarea unui panou, care să cuprindă 

elemente specifice culturii românești și 

elemente specifice altor culturi; 

68% 54 34% 25 

rezolvarea unor exerciții: să se organizeze în 

grupe de câte cinci (în ordine alfabetică) și să 

scrie pe o foaie de flipchart, care sunt 

activitățile preferate ale grupului respectiv, de 

exemplu: să meargă la film, să asculte manele, 

să mănânce shaorma și să bea coca-cola. 

Considerați că grupul respectiv ar vrea să facă 

acest lucru la nesfârșit, toată viața? Sau fiecare 

membru simte nevoia de diversitate? 

79% 63 18% 13 

redactarea unui text de 5-10 rânduri în care să 

argumenteze rolul pozitiv al diversității 

culturale; 

15% 12 5% 4 

realizarea unor scurte filmări cu telefonul 

mobil sau camera video, în care să surprindă 

elementele diversității culturale din localitatea 

respectivă; 

70% 56 78% 57 

realizarea un afiș care să includă personalități 

de seamă din etnia ta și din cultura națională 

(activitate de lucru pe grupe); 

20% 16 5% 4 

scrierea unei liste cu primele cinci elemente 

culturale care vin mintea elevilor când spun: 

15% 12 8% 6 
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român, rom, turc, evreu, chinez, italian, 

german, francez etc. 

descrierea costumului popular al zonei din care 

provin elevii; 

24% 19 82% 60 

alcătuirea unor pliante care să cuprindă un 

simbol, o propoziție (un mesaj) și data când 

sunt sărbătorite următoarele evenimente: Ziua 

Internațională a Prieteniei (30 iulie); Ziua 

Internațională a Familiei (15 mai); Ziua Limbii 

Române (la aceeași dată: 31 august și pentru 

România și pentru Republica Moldova); Ziua 

Drapelului Național (pentru România 26 iunie 

și pentru Republica Moldova 23 aprilie); Ziua 

Națională a României (1 Decembrie) 

38% 30 12% 9 

 completarea unei fișe de lucru (activitate de 

grup) pe care să scrie: denumirea a zece state la 

alegere și elementul care îl definește cel mai 

bine (exemplu: Italia: pizza, Spania: coride; 

etc.); 

68% 54 8% 6 

alcătuirea unor enunțuri care să cuprindă 

cuvintele: discriminare, toleranță, cultură, 

comunicare interculturală, patrimoniu, 

violență, abuz, etnie, solidaritate etc. 

12% 10 10% 7 

identificarea unor grupuri minoritare care 

trăiesc în comunitatea respectivă și compararea 

cu grupul majoritar; 

76% 61 23% 17 

scrierea pe caiet a cinci elemente de patrimoniu 

cultural din țara noastră, din județul nostru, din 

satul nostru sau dintr-o altă țară, la alegere; 

14% 11 8% 6 

descrierea în cinci rânduri a ceea ce crezi că s-

ar întâmpla dacă elevii (oamenii în general) nu 

ar manifesta respect față de moștenirea 

culturală (fie ea materială sau spirituală); 

18% 14 5% 4 

accesarea internetului și scrierea a cinci din 

comorile românești, care sunt incluse pe lista 

de patrimoniu UNESCO; 

78% 62 62% 45 

formularea unui anunț pentru inițierea unei 

excursii cu elevii din școală, urmând să 

viziteze obiectivele culturale din județ; 

enumerarea în anunțul respectiv a primelor 10 

dintre aceste obiective culturale; 

22% 17 8% 6 
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Analizând răspunsurile elevilor din eșantionul experimental și eșantionul martor la Criteriul 

3 Activități, Întrebarea 6, privind activitățile pe care ar vrea să se desfășoare la ora de Educație 

interculturală, în etapa de constatare, rezultă că sunt diferențe semnificative între cele două grupuri, 

care fac parte din instituții diferite de învățământ gimnazial, din mediul rural. Explicația se 

regăsește în faptul că pentru eșantionul experimental elevii din Școala Gimnazială ,,I.C. 

Lăzărescu” Țițești, județul Argeș, sunt familiarizați cât de cât cu activitățile care s-au desfășurat 

anii anteriori, cu alte clase, unde au frați sau prieteni. În schimb, pentru elevii din eșantionul 

martor, Școala Gimnazială Micești, județul Argeș, activitățile propuse aveau sens de noutate 

absolută. La acest fapt se adaugă și aceea, că activitățile didactice au un caracter exclusiv formal 

pentru eșantionul martor, elevii având reticența de a-și exprima preferințele în acest sens. 

De asemenea, se constată interesul mai scăzut al elevilor din ambele grupuri pentru exerciții 

sau cerințe de tipul: alcătuiește o compunere, alcătuiește un enunț, un poster, un eseu pentru revista 

școlii etc., situație care se reflectă și în notele obținute la disciplina limba română. Procentajul 

semnificativ obținut de ambele eșantioane în etapa de constatare, și anume preferințe pentru 

serbări, vizită la muzee, prezentarea costumului popular, denotă faptul că astfel de activități sunt 

practicate, iar elevii le acceptă. Folosind metoda analizei comparative, vom prezenta mai jos 

repartizarea primelor 11 preferințe ale elevilor pentru activitățile care ar vrea să se desfășoare la ore de EI. 

 

Tabelul 3.8. Repartizarea primelor 11 preferințe ale elevilor pentru  

activități la Educație interculturală (EE și EM) 

 

Nr. Activitățile la disciplina Educația interculturală (EE) 

 

procent nr. 

elevi 

1 vizitarea unor muzee, expoziții, localități 100% 80 

2 implicarea în proiecte cu unități din țară sau din diaspora 

istorică Republica Moldova, Ucraina, Serbia) 

100% 80 

3 prezentarea unor filme tematice în baza cărora elevii să 

identifice asemănări și deosebiri culturale 

95% 76 

4 prezentarea unui dans popular specific altei etnii și învățarea de 

către toții elevii  

91% 73 

5 concursuri județene: ,,Mozaic interetnic – diferiți și totuși la 

fel”, ,,Datini și obiceiuri”, ,,Diversitatea – o șansă în plus 

pentru viitor” 

90% 72 

6 concursuri tehnico-aplicative de tipul ,,Prietenii pompierilor” 90% 72 

7 excursii tematice  88% 71 

8 plantare pomi fructiferi în grădina școlii 87% 70 

9 inițierea jocului cu titlul: ,,Micii jurnaliști”, pentru a identifica 

mesajele despre diversitatea culturală 

82% 66 

10 serbări și festivaluri locale, județene, naționale de promovare a 

diversității tradițiilor prin jocuri, dansuri și cântece  

80% 64 

11 rezolvare exerciții în grup: activitățile preferate ale grupului 

(intercunoaștere)  

79% 63 
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Nr. Activitățile la Educația interculturală (EM) Procent Nr 

elevi 

1 vizitarea unor muzee, expoziții, localități; 100% 73 

2 prezentarea unor filme tematice în baza cărora elevii să 

identifice asemănări și deosebiri culturale; 

90% 48 

3 susținere mini-proiecte : ,,Dacă aș fi ...” primar pentru o zi, 

directorul școlii, polițist, medic, pădurar, ziarist, ministrul 

educației, președintele României etc. Ce ai vrea să faci?! 

84% 61 

4 descrierea costumului popular al zonei din care provin elevii;  82% 60 

5 prezentarea unui dans popular specific altei etnii și învățarea 

de către toții elevii;  

80% 58 

6 excursii tematice; 78% 57 

7 realizare filmări cu telefonul mobil: surprinderea elementelor 

diversității culturale din localitatea respectivă; 

78% 57 

8 serbări și festivaluri locale, județene, naționale de promovare 

a diversității tradițiilor prin jocuri, dansuri și cântece; 

75% 55 

9 accesare internet: scrie cinci dintre comorile românești incluse 

în Patrimoniul UNESCO; 

62% 45 

10 realizare expoziție cu lucrări personale sau fotografii având 

tematică ,,Împreună vom reuși!”; 

51% 37 

11 plantare pomi fructiferi în grădina școlii;  39% 28 

           Așa cum se poate observa din analiza comparativă a primelor 11 răspunsuri cuprinse în 

datele tabelare (din cele 30 propuneri de activități pentru ora de educație interculturală), elevii din 

cele două grupuri au preferințe foarte variate. Printre cele mai agreate de ei sunt activitățile practic-

aplicative, acestea fiind în primele 10; de asemenea, suscită un interes mai scăzut pentru ambele 

grupuri activitățile care presupun exerciții; aici valorile sunt semnificativ mai mici pentru 

eșantionul martor: doar în procent de 5% elevii doresc să redacteze în 5-10 rânduri rolul pozitiv 

al diversității culturale; ori să descrie în cinci rânduri ce s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar respecta 

moștenirea culturală 5%, aceasta fiind pe ultimul loc în preferințele lor.  

Eșantionul experimental prezintă un interes puțin mai crescut pentru sarcinile de educație 

formală, astfel, la cerința: ,,Alcătuiește enunțuri cu termenii: discriminare, toleranță, cultură, 

comunicare interculturală, patrimoniu, violență, abuz, etnie, solidaritate etc.” au răspuns în procent 

de 12%, aceasta fiind pe ultimul loc în preferințele lor.  

Trebuie precizat faptul că, pe primul loc al preferințelor elevilor din cele două grupuri se 

află vizitarea unor muzee, expoziții, localități și vizionarea unor filme (resurse audio-video) cu 

tematică interculturală. 

La Criteriul 4, Conținuturi, pentru Întrebarea 5, Alege care sunt temele tale preferate din 

Manual Educație interculturală clasa a VI-a, răspunsurile elevilor sunt sintetizate în Tabelul 3.8. 
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Tabelul 3.9. Rezultatele privind temele preferate ale elevilor din manualul de Educație 

interculturală  
 C

ri
te

ri
u
l 

 Întrebarea 5  

Conținuturi didactice, 

manual Educație 

interculturală clasa a 

VI-a 

Rezultate EE Rezultate EM 

 C
ri

te
ri

u
l 

4
 C

o
n
ți

n
u
tu

ri
 

Alege care 

sunt temele 

tale 

preferate la 

disciplina 

Educație 

intercultural

ă 

Îmi 

place 

Nu 

îmi 

place 

Nu 

știu 

Îmi 

place 

Nu 

îmi 

place 

Nu 

știu 

1. Diversitatea culturală 

 

72% 15% 13% 32% 24% 44% 

2.Identitatea culturală 

 

8% 26% 66% 12% 13% 75% 

3.Patrimoniul cultural 

 

42% 32% 26% 45% 40% 15% 

4. Conservarea și 

promovarea moștenirii 

culturale 

58% 24% 18% 22% 46% 32% 

5. Patriotismul și 

manifestările sale 

64% 28% 8% 50% 33% 17% 

6. Societatea 

multiculturală sau 

societatea interculturală 

18% 25% 57% 3% 26% 71% 

7. Principiile și valorile 

unei societăți 

interculturale 

32% 59% 9% 8% 16% 76% 

8. Provocările 

diversității 

48% 31% 21% 60% 22% 18% 

9. Abateri de la 

principiile și valorile 

unei societăți 

interculturale 

12% 46% 42% 4% 26% 70% 

10. Manifestări și efecte 

ale lipsei de solidaritate 

65% 21% 14% 75% 12% 13% 

11. Trăsături ale 

persoanei în societatea 

interculturală 

39% 43% 18% 22% 37% 41% 

12. Comunicarea 

interculturală 

78% 12% 10% 38% 47% 15% 

13. Dialogul 

intercultural 

72% 16% 12% 75% 15% 10% 
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14.Proiectele 

educaționale bazate pe 

schimb de experiență cu 

alte unități de 

învățământ. 

88% 8% 4% 56% 12% 32% 

            Reflecțiile asupra datelor furnizate de cele două eșantioane indică faptul că realizarea 

educației interculturale trebuie să pună accentul atât pe definirea și înțelegerea fenomenului 

respectiv ca atare, eventual și prin „scoaterea” acesteia din manualul școlar, cât și pe diverse 

consultări oferite elevilor în contextul problematic respectiv. Realizarea educației interculturale și 

formarea competențelor interculturale implică dimensiuni importante, care dobândesc specificitate 

în funcție de particularitățile domeniului și de sarcina formulată. Selectarea instrumentarului de 

formare trebuie să ia în considerare prestația, performanțele elevilor implicați, care condensează 

esențele procesului formativ. Importanța identificării atitudinilor, preferințelor, gândurilor 

elevilor, după cum am constatat, poate sprijini procesul de formare și de resemnificare a procesului 

formativ, păstrând un raport convenabil între cunoaștere, acceptare, aplicare și asigurând o 

sedimentare relativ stabilă a noului. 

Procentajul elevilor care sunt deschiși pentru educația interculturală demonstrează 

necesitatea și oportunitatea perspectivei formative în cadrul educației interculturale prin 

prelucrarea cunoștințelor școlare în corespundere cu relația elevului cu alții, cu practicile socio-

culturale de interes.  Astfel, Tehnologia referențială (10) poate exercita un rol formativ, cu 

condiția să nu se limiteze doar pe informații, fără a le „introduce” într-o relație didactică 

transferabilă. 

 

3.2. Valorificarea Tehnologiei referențiale FCIE (10) în formarea competenței interculturale 

a elevilor din clasele gimnaziale 

Tehnologia referențială FCIE (10) are ca scop: studiul și reflecția suplimentară asupra ideii 

de interculturalitate, ca o noțiune cuprinzătoare, comprehensivă, ca reacție la noile realități 

existențiale, într-un câmp de acțiune, aflat în strânsă legătură cu practica educațională de bază, cu 

situațiile și acțiunile educaționale concrete. Prin aceasta se intenționează a coordona raporturile 

teoretice cu practicele educaționale dinamice și în permanentă transformare. Astfel, o opțiune 

educațională conturată reflexiv prinde contur praxiologic și își propune să contribuie la dezvoltarea 

personalității elevului prin formarea competenței interculturale. Valorificarea Tehnologiei 

referențiale FCIE (10) are drept obiectiv stimularea elevilor în asimilarea cunoștințelor specifice 

domeniului prin activitate nemijlocită, care să valideze aceste cunoștințe, să le ofere puncte de 
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reflecție, să le sugereze noi abordări. De asemenea, se orientează spre formarea și dezvoltarea 

capacității de autoapreciere, de autoreglare obiectivă. Corpusul de achiziții practice este prezent 

într-o formare evidentă, cuprinsă în următoarele aspecte: caracterul descriptiv și explicativ, 

caracterul reflexiv, caracterul normativ-prescriptiv, caracterul prospectiv. Finalitatea acesteia este 

să asigure reușita activităților de formare, realizate în contextul formativ proiectat. 

Întreaga construcție tehnologică se fundamentează pe tehnica „Curiozitatea împlinită”, care 

presupune finalizarea oricărei activități cu formularea unei sarcini sintetice în baza formulelor de 

tipul: „Oare dacă…cum crezi…”; „Dacă…, atunci…”; „Oare să fie adevărat că…”. Curiozitatea, 

ca atare, este o trăsătură de caracter, care impulsionează ființele umane să caute informații, date, 

fapte ce răspund nevoilor lor. Elevii, în timp ce caută informații/soluții/răspunsuri, au mintea 

deschisă pentru a explora și a dinamiza o gamă largă de cunoștințe, experiențe, capacități, atitudini, 

care sprijină propriile asumpții sau concluzii. Ei formulează întrebări, tatonează surse informative, 

consultă experți, caută în experiența lor, adică parcurg mai mulți pași, care dau sens căutării lor. 

Curiozitatea este nevoia elevului de a căuta în plus față de ceea ce cunoaște; nu se mulțumește cu 

ceea ce cunoaște deja. El vrea să „iasă” la faptul ce are legătură cu lucrul respectiv, cu viața lui de 

zi cu zi. Tehnica „Curiozitatea împlinită” presupune căutarea pe cont propriu, care face ca să se 

extindă rețelele neuronale ale elevilor. Curiozitatea „hrănește” mintea elevului, furnizându-i o 

experiență de nivel superior. Mintea lui se transformă și vine în contact direct cu realitatea, îi 

stimulează interesul pentru lumea din jurul său. 

Activitatea de formare 1. CE ESTE CULTURA 

 Scopul activității: Descoperirea elementelor care stau la baza culturii unui popor și a importanței 

acesteia pentru noi și pentru generația viitoare.  

Competențe interculturale:  

C.I. Utilizarea corectă a noțiunilor specifice educației interculturale cu referire la fapte/ evenimente 

/procese din societatea contemporană; 

C.I. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință 

culturale variate. 

Competențe subsecvente: 

➢  definirea noțiunilor: cultură, atitudine, valoare; 

➢ delimitarea elementelor care țin de cultura de suprafață și cultura din profunzime a 

,,icebergului culturii”; 

➢ înțelegerea rolului și importanței culturii în viața oamenilor și a unui popor; 
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➢ manifestarea interesului față de conținutul propus pentru formarea culturii, ca element de 

identitate națională. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode 

/tehnici 

Elevii răspund la întrebări: 

-Care sunt legendele pe care le cunoașteți referitoare la poporul nostru? 

-Care sunt eroii naționali care vă vin prima data în minte când auziți 

cuvântul ,,eroi naționali”? 

-Denumiți primele trei instituții care vă vin în minte când auziți 

cuvântul ,,cultură”. 

-Enumerați trei sfaturi pe care le-ați primit de la bunici/părinți și care se 

transmit din generație în generație. 

-Scrieți pe caiet cinci cuvinte care definesc cel mai bine tradițiile românești. 

-Cum explicați proverbul: ,,Bună ziua căciulă, că stăpânul nu are gură!” 

-În urma vizionării materialului următor referitor la cultură se face o scurtă 

analiză. 

Atelier de 

comunicare 

 

Conversația 

 

Explicaţia 

 

Observația 

dirijată 

 

Elevii: 

-definesc termenii: cultură, atitudine, valoare; 

-fac o delimitare a elementelor care țin de cultura de suprafață și cultura din 

profunzime a ,,icebergului culturii”; 

-înțeleg rolul și importanța culturii în viața oamenilor și a unui popor. 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă tot ce ține de cultură ar fi închis ermetic 

într-o ladă, cum crezi, ce s-ar întâmpla în lume ?  

 

Ordonarea 

 

Esențializarea 

 Elevii analizează etimologia cuvântului ,,cultură” și insistă pe înțelegerea faptului că în esență 

cultura este un ansamblu de tipare valorice și atitudinale esențiale prin care se reflectă 

comportamente sociale, fiind transmisă din generație în generație. Cultura se dobândește în timp, 

nu este înnăscută. Din cultura unui popor fac parte: istoria, arta, eroii, legendele, normele de viață, 

salutul, limba pe care o vorbim, modul în care ne îmbrăcăm, cum comunicăm, ce și cum mâncăm, 

comunicăm și relaționăm cu semenii, tradițiile, obiceiurile, respectul față de părinți, gestionarea 

timpului, ospitalitatea etc. 

În aspect aplicativ, au fost făcute un șir de analize privind rolul pozitiv în viața fiecăruia a 

culturii generale și a culturii personale. Elevii și-au luat un angajament nescris de a se „îmbogăți” 

cultural prin diversele activități pe care le oferă școala. 

Aсtivitatea de formare 2. CE ÎNSEAMNĂ DIVERSITATE CULTURALĂ 

 Scopul activității: Cunoașterea și aprecierea elementelor care definesc diversitatea culturală a 

unui popor. 
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 Competențe interculturale:  

C. I. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale. 

Competențe subsecvente: 

➢ definirea noțiunilor: diversitate culturală, ritual, servicii culturale; 

➢ descoperirea frumuseții și importanței diversității în viața oamenilor, 

➢ înțelegerea expresiei ,,Diferiți și totuși la fel”; 

➢ manifestarea interesului față de conținutul propus pentru înțelegerea diversității culturale 

– caracteristică a societății contemporane. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode / 

tehnici 

Elevii răspund la următoarele întrebări: 

-Care este specificul culturii noastre privind sărbătoarea Crăciunului?  

-Când folosesc oamenii cel mai mult portul popular?  

-Unde este zona/regiunea cu impact mai mare privind păstrarea tradițiilor și 

obiceiurilor? 

-Alcătuiți în scris propoziții cu termenii: identitate culturală, diversitate 

culturală, patrimoniu cultural/moștenire culturală, societate interculturală, 

societate multiculturală, comunicare interculturală. Citiți propozițiile scrise. 

-Scrieți trei obiceiuri din zona unde locuiți legate de evenimentele 

culturale. 

-Încercuiește din următoarele date pe acelea care semnifică evenimente 

culturale: Ziua ta de naștere; Ziua Națională a Iei; Festivalul ,,Florile 

Dalbe”; 18 decembrie (Ziua internațională a minorităților);  

-1 aprilie (Ziua păcălelii). 

În urma vizionării materialului video referitor la diversitatea culturală, se 

face o scurtă analiză. 

Conversația 

Explicaţia 

Observația 

participativă 

 Vizionarea 

filmului despre 

diversitatea 

culturală și 

analizarea fiecărei 

secvențe 

Conversaţia 

euristică 

Rețeaua de 

discuții 

Învățarea prin 

descoperire 

Situație: Cum ar fi, dacă toată viața ai mânca doar X, dacă toată viața ai 

asculta doar X, dacă toată viața ai viziona doar filmul X? Ar fi bine sau ai 

vrea și altceva? De ce?  

Elevii rezolvă următoarele probe: 

-Redactează un text de cinci rânduri unde să argumentezi rolul pozitiv al 

diversității culturale.  

-Ce înțelegeți prin motto-ul Uniunii Europene: ,,Uniți în diversitate”. 

-Scrie trei obiceiuri la care iau parte copiii alături de părinți (exemplu 

Botezul unui copil din familie, Cununia/Nunta cuiva din familie etc.) 

Studiul de caz: În clasa în care înveţi vine un coleg de altă etnie, care până 

de curând a locuit într-o altă ţară, are un nume foarte exotic şi greu de 

memorat. Acesta vorbeşte cu dificultate limba română, dar pare să fie bine-

crescut şi corect, deşi are nişte maniere ciudate pentru contextul în care a 

Expunerea 

 

Explicaṭia  

 

Conversaṭia 

 

Problematizarea 

 

Situația didactică 

 

Viziunea nouă  

Activitatea 

verbală creativă 
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nimerit. Ar vrea să se integreze în colectiv, dar nu ştie cum să o facă, iar 

atitudinea colegilor este diferită: unii sunt gata să comunice cu el şi în afara 

şcolii, să se împrietenească, alţii râd deschis şi îl provoacă. Cum ai proceda? 

Ce i-ai spune colegului nou-venit? 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă toți oamenii ar fi la fel și nu ar exista 

nici o posibilitate de a schimba lucrurile, cum crezi, ce s-ar întâmpla în 

lume? 

 

           Prin această activitate elevii și-au format convingerea că nu putem vorbi despre 

superioritatea unei culturi față de alta, ci de beneficii ale diversității culturale. Astfel, diversitatea 

culturală înseamnă schimburi și fluxuri între oameni, idei, bunuri și servicii culturale. Diversitatea 

culturală cuprinde: simboluri: cuvinte, gesturi imagini (cel mai ușor de înțeles e formula de salut 

sau gestul care simbolizează salutul atât pentru români cât și pentru alte etnii ); eroi - oameni reali 

sau imaginari, care sunt modele de comportament (cel mai cunoscut pentru români fiind Păcală); 

obiceiuri, care au un rol esențial în perpetuarea culturii (accesați linkurile propuse); norme de viață 

sau valori culturale (cele mai cunoscute sunt legate de respectul față de părinți, nași, preot, 

învățător, ajutorul oferit necondiționat, acțiuni de voluntariat, comunicare, interacțiune, ospitalitate 

etc.). Prin diversitate culturală se îmbogățește orizontul cultural și oamenii trăiesc în armonie. 

În aspect aplicativ, au fost elaborate un șir de argumente privind rolul pozitiv în viața fiecăruia 

a diversității culturale. Elevii și-au luat un angajament nescris - de a respecta diversitatea 

culturală a oamenilor din preajmă, a colegilor, a străinilor care ne vizitează țara. 

Activitatea de formare 3. PATRIMONIUL CULTURAL 

Scopul activității: Valorizarea patrimoniului cultural, ca factor ce contribuie la creșterea stimei 

de sine.  

 Competențe interculturale:  

C.I. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală 

proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. [122, p. 131] 

C.I. Formarea convingerii că patrimoniul cultural trebuie să fie protejat atât prin legi, cât și prin 

acțiuni ale fiecăruia. 

Competențe subsecvente: 

➢ definirea termenilor: dialect, patrimoniu cultural, tangibil; 

➢ recunoașterea elementelor care alcătuiesc patrimoniul material (tangibil) și elementele care 

alcătuiesc patrimoniul imaterial (intangibil); 

➢ conservarea și promovarea patrimoniului cultural, care este tezaurul inestimabil primit de 

la înaintașii noștri ; 
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➢ să știe că patrimoniul cultural este protejat prin legislație, care poate fi accesată prin 

linkurile:  

• (Hotărârea nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al 

Patrimoniului, conform Monitorului Oficial al României în vigoare la 20.06.2011;  

• Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 26/2008 publicată în 

Monitorul Oficial partea I nr. 168/05.03.2008. 

• Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (din 23.11.1972) 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode 

/tehnici 

Elevii răspund la întrebări focus: 

-Identitatea personală se referă la…;  

-Identitatea culturală se referă la…; 

-Atitudinea noastră față de cei care au valori, tradiții, obiceiuri diferite, 

ar trebui să fie… 

-Atitudinea noastră față de cei care au o cultură diferită față de-a noastră 

ar trebui să fie… 

Răspund cu adevărat sau fals:  

-În cazul unui om se poate vorbi doar de o singură identitate personală;  

-Identitatea culturală se referă la modul de viață al unui grup, limbă, 

valorile, credințele, obiceiurile, tradițiile comune transmise din generație 

în generație;  

-Există culturi care nu sunt valoroase;  

-Tradițiile trebuie prețuite și transmise generațiilor viitoare. 

Argumentează răspunsul la următoarea situație:  

-Cum procedezi dacă în urma unei furtuni ai naufragia pe o insulă și faci 

parte dintr-un grup de 25 de persoane necunoscute, provenite din zone 

diferite ale lumii, care nu au aceeași limbă, aceleași obiceiuri, aceleași 

valori sau norme de viață... 

 

Probe practice 

de completare 

Lucrul în 

perechi 

Situația 

didactică 

Reflecția 

interpretativă 

 

La sfârșitul activității elevii sunt capabili:  

-să definească termenii: dialect, patrimoniu cultural, tangibil; 

-să recunoască elementele care alcătuiesc patrimoniul material (tangibil) 

și elementele care alcătuiesc patrimoniul imaterial (intangibil); 

-să contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului cultural, care 

este tezaurul inestimabil primit de la înaintașii noștri; 

-să știe că patrimoniul cultural este protejat prin legislație, care poate fi 

accesată prin linkurile de mai sus; 

-să participe activ la tema propusă valorizând elementele de patrimoniu 

cultural românesc precum și patrimoniul cultural al altor etnii. 

Explicaţia 

 Conversația 

Observația 

dirijată 
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Curiozitatea împlinită: Oare dacă tot patrimoniul cultural al țării ar fi 

distrus de un vânt puternic, cum crezi, ce s-ar întâmpla în țară ? 

 

Prin această activitate, elevii au conștientizat faptul că patrimoniul cultural reprezintă valorile, 

credințele, cunoștințele, creațiile, tradițiile poporului nostru – care s-au păstrat până azi. Este un 

tezaur care ne aduce bucurie, mândrie, recunoaștere și care trebuie conservat (păstrat) și transmis 

mai departe. Patrimoniul cultural este de două feluri: a) patrimoniu material mobil (tangibil), 

adică bunuri care pot fi mutate din loc în loc: cărți, tablouri, icoane, costume populare și 

patrimoniu material imobil, adică bunuri care nu pot fi mișcate din loc: mânăstiri, case 

memoriale, cetăți, monumente istorice, unele localități etc. b) patrimoniu imaterial (intangibil), 

adică obiceiuri, tradiții, limba națională, credința, muzica populară, meșteșugurile etc. Toate aceste 

bunuri de patrimoniu sunt administrate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. Fiecare 

dintre noi avem datoria de a păstra, conserva, promova și de a transmite mai departe aceste bunuri, 

care sunt ,,cartea de vizită” a poporului nostru. 

În aspect aplicativ, au fost vizionate împreună câteva secvențe din elementele de patrimoniu 

cultural, care sunt cele mai reprezentative pentru România. Acestea ne fac cunoscuți în lume, sunt 

ca niște ambasadori ai poporului nostru. Elevii și-au luat un angajament nescris, de a se implica 

activ în promovarea tradițiilor, unele obiceiuri, muzica populară etc. 

Activitatea de formare 4. CONSERVARA ȘI PROMOVAREA MOȘTENIRII 

CULTURALE 

 Scopul activității: Valorizarea moștenirii culturale prin implicare activă în conservarea și 

promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești.  

 Competențe interculturale:  

C.I. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea 

culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

C.I. Dezvoltarea atitudinii corecte față de conservarea tradițiilor culturale. 

Competențe subsecvente: 

➢ cunoașterea noțiunilor: ciclic, tradiție; 

➢ înțelegerea în ce constă moștenirea culturală a țării noastre; 

➢ cunoașterea unei părți din tradițiile populare și obiceiurile legate de evenimentele 

importante din viața omului; 

➢ să știe care sunt obiceiurile legate de anumite evenimente de peste an; 

➢ să afle că tradițiile și obiceiurile populare fac parte din patrimoniul cultural intangibil, 

care este protejat prin legislație. 
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➢ să dovedească interes pentru tema propusă, promovând moștenirea culturală. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

Elevii formulează răspunsuri orale: 

-Ce s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar manifesta respect pentru 

moștenirea culturală, fie ea material sau imaterială?  

-Descrieți pe scurt costumul popular din zona voastră;  

-Ce atitudine aveți față de persoanele care au tradiții diferite față 

de ale voastre?  

-Numiți trei elemente care fac parte din patrimonial cultural 

material (tangibil – bunuri care pot fi mișcate în alt loc);  

-Numiți trei elemente care fac parte din patrimonial imaterial 

(intangibil);  

-Numiți orașul românesc care face parte din Patrimoniul 

UNESCO; 

 -Cum se numește Rezervația naturală din România care face 

parte din patrimoniul natural protejat de UNESCO;  

-Cum se numește jocul popular din zona de Sud a țării care face 

parte din Patrimoniul cultural UNESCO;  

-Cu ce se ocupă Numismatica? 

-Numește trei mânăstiri din țara noastră;  

-Care este minoritatea etnică pe care o cunoști cel mai bine?  

-Precizează trei elemente care sunt specifice acesteia. 

Studiul de caz 

Explicația 

Situația didactică 

Incidental critic 

Asimilatorii culturali 

Elevii vizionează un scurt material video pe care ulterior îl 

analizează oral. 

 

Explicația 

Conversaţia euristică 

Rețeaua de discuții 

Învățarea prin descoperire 

La sfârșitul activității elevii sunt capabili: 

- să cunoască termenii: ciclic, tradiție; 

- să înțeleagă în ce constă moștenirea culturală a țării noastre; 

- să cunoască măcar o parte din tradițiile populare și obiceiurile 

legate de evenimentele importante din viața omului; 

-să știe care sunt obiceiurile la anumite evenimente de peste an; 

- să afle că tradițiile și obiceiurile populare fac parte din 

patrimoniul cultural intangibil, care este protejat prin legislație. 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă toate tradițiile noastre s-ar 

schimba într-un moment, devenind cu totul diferite de ceea ce 

avem, cum crezi, ce s-ar întâmpla în acest caz? 

Explicaţia 

 Conversația 

Observația dirijată 

           Este prezentată elevilor informația, iar ei conștientizează, pe parcursul valorificării acesteia, 

importanța moștenirii culturale. Moștenirea culturală a fiecărei țări se diferențiază de la o regiune 

la alta, de la o comunitate la alta; sunt unele tradiții care se regăsesc în toate zonele țării, dar și 
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altele, care sunt specifice doar în anumite regiuni. Tradițiile se transmit din generație în generație 

prin viu grai, pe cale orală.  

 Tradițiile populare izvorăsc din înțelepciunea și experiența oamenilor, din dragoste pentru 

frumos, dor și speranță. Acestea sunt comorile neprețuite ale unui popor, care îl fac unic în felul 

său, îl individualizează: tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul. Obiceiurile izvorăsc din 

viața de zi cu zi a oamenilor, având menirea de a influența și modela comportamentul semenilor. 

Sunt obiceiuri legate de: a) sărbători religioase (Colindul, Iordanii, Târgul de Sfânta Maria, roșitul 

ouălor etc.), munca de la câmp (Urcatul oilor la munte, Paparuda, Focul lui Sumedru – 26 

octombrie etc.); b) obiceiuri legate de cele mai importante sau triste momente din viața familiei: 

nuntă, botez, înmormântare, plecarea tinerilor din familie etc. În ultimii 10-15 ani se constată o 

preocupare tot mai mare a unor instituții pentru conservarea și promovarea obiceiurilor, tradițiilor, 

meșteșugurilor românești, pentru consolidarea unor monumente arhitecturale, punerea în valoare 

a costumelor populare sau a preparatelor culinare, pentru promovarea acestora ca un ,,brand!” de 

țară. Aceasta este o inițiativă foarte bună, pentru că menține vie identitatea națională a poporului 

nostru. [61, p. 170] Fiecare dintre noi avem obligația morală să conservăm, să promovăm și să 

valorizăm elementele care reprezintă moștenirea culturală a poporului nostru. 

În aspect aplicativ, au fost examinate și explicate unele elemente de port tradițional. Elevii 

și-au luat un angajament nescris, de a se implica activ în promovarea tradițiilor prin acumularea 

unor haine tradiționale (de la bunici, părinți) în perspectiva unui eventual muzeu al școlii. 

Activitatea de formare 5. PATRIOTISMUL ȘI MANIFESTĂRILE SALE 

Scopul activității: Educarea sentimentului de patriotism exprimat prin participarea la 

evenimente cu caracter cultural-istoric. 

Competențe interculturale:  

C.I. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea 

culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

C.I. Dezvoltarea sentimentului de patriotism. 

Competențe subsecvente: 

➢ cunoașterea termenilor: etnie, solidaritate; 

➢ înțelege cum au apărut grupurile etnice, popoarele; 

➢ definește ,,patria” și patriotismul din perspectivă proprie;  

➢ cunoaște figuri marcante ale poporului român descoperite în lecțiile de limba română și 

istorie; 

➢ știe care sunt îndatoririle fundamentale ale cetățenilor; 
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➢ aplică în comportamentul propriu formele concrete de manifestare a patriotismului. 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

 

Elevii formulează răspunsuri orale: 

-Ce înseamnă moștenire culturală?  

-Descrieți un obicei popular din zona voastră;  

-Ce atitudine aveți față de persoanele care nu prețuiesc moștenirea 

culturală locală sau națională? 

-Ce atitudine aveți față de colegii voștri care practică meșteșuguri 

tradiționale sau care promovează tradițiile? 

 -Care sunt elementele de patrimoniu cultural care ar trebui 

conservate și promovate mai bine în localitatea voastră? 

 -Numește trei obiceiuri populare românești la care tu ai luat parte. 

-Când spunem că moștenirea culturală a unei țări este diferită de 

a alteia, la ce ne referim? 

Atelierul de comunicare 

Conversația 

Explicația 

Elevii vizionează împreună un scurt material video pe care 

ulterior îl analizează oral. 

-Care este morala desprinsă din Povestea ,,Ocaua lui Cuza”? 

Studiul de caz. Trebuie să prezentaţi, împreună cu colegii din alte 

clase, în cadrul unui festival al etniilor, organizat în municipiu, 

comunitatea din care provii. Nu aveţi mijloace pentru a angaja un 

regizor, a procura costume scenice etc., dar nu vreţi să rataţi 

ocazia de-a face o prezentare onorabilă. Ce şi cum crezi că trebuie 

să întreprindeţi? Pe ce elemente specifice vă veţi construi 

prezentarea? 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă nu ar exista state, țări, ci toți 

oamenii ar trăi împreună, cum crezi, ce s-ar întâmpla în acest caz? 

 

Explicaţia 

Conversaţia euristică 

Rețeaua de discuții 

Incidentul critic 

Învățarea prin descoperire 

Vizionarea materialului 

video 

 

            În baza acestei activități elevii pătrund în esența patriotismului, ca fenomen de existență 

umană. Dintotdeauna oamenii au trăit în grupuri mai mici sau mai mari, au folosit limba ca mijloc 

de comunicare, au stabilit reguli, obiceiuri, ritualuri, tradiții, credințe – care au fost lăsate moștenire 

generațiilor care au urmat. Astfel au apărut popoarele, care au apărat (chiar cu prețul vieții!) ceea 

ce este specific lor și mai ales teritoriul unde s-au format și dezvoltat. De aceea, spunem că patria 

este țara unde ne-am născut, am crescut și am prins rădăcini prin stabilirea definitivă; unde ne 

simțim acasă și avem sentimentul apartenenței. Patriotismul înseamnă iubirea de patrie, de locul 

natal, de țara unde se vorbește limba noastră, unde oamenii respectă reguli, obiceiuri, ritualuri, 

tradiții, credințe – pe care le-au primit și care vor fi lăsate moștenire generațiilor viitoare. 

Patriotismul înseamnă cunoașterea istoria patriei, a eroilor naționali, respectarea culturii, a 

regulilor, îndatoririlor; implicare pentru prosperitatea tuturor, pentru un trai mai bun, decent, onest; 
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solidaritate atunci când e nevoie și atitudine fermă când e vorba de nedreptate, defăimare, corupție, 

minciună, pierderea valorilor naționale tradiționale etc.; respectarea îndatoririlor fundamentale: 

devotament, credință, statornicie în sentimentele față de țară, apărarea granițelor, cunoașterea 

limbii, a imnului național, însemnelor etc.; achitarea impozitelor și taxelor, exprimarea votului etc.  

Patriotismul este un sentiment înălțător care nu se rezumă doar la vorbe, ci se exprimă în 

fapte, care izvorăsc din dragostea față de patrie. 

Au fost prezentate spre vizionare câteva materiale video extrem de relevante, ce cuprind 

istoria patriei în cinci minute. Elevii au adăugat linkurile respective în folderul activității, întrucât 

acestea reprezintă resursele educaționale deschise foarte necesare pe care elevii le pot consulta 

oricând. 

În aspect aplicativ elevii și-au luat un angajament nescris, de a manifesta un patriotism 

adevărat în situațiile dificile, conflictuale, prin acumularea diverselor cunoștințe în domeniu și a 

exemplelor de patriotism al diverselor personalități din țară. 

Activitatea de formare 6. CE ÎNSEAMNĂ SOCIETATEA MULTICULTURALĂ ȘI 

INTERCULTURALĂ 

Scopul activității: Aprecierea societății interculturale prin care elevii își cunosc mai bine 

,,rădăcinile”, interacționează cu cei care aparțin altei culturi și construiesc împreună societatea de 

mâine fără prejudecăți sau discriminare. 

Competențe interculturale:  

C.I. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală 

proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

C.I. Dezvoltarea capacității de-a accepta elemente ale culturii diferite de cea proprie. 

Competențe subsecvente: 

➢ definirea termenilor: discriminare, migrant, refugiat; 

➢ aprecierea diversității, care constă în bogăția izvorâtă din culturile oamenilor de altă rasă, 

etnie, naționalitate etc.; 

➢ interacțiunea pozitivă cu cei care aparțin minorităților etnice;  

➢ dezvoltarea relației de prietenie, înțelegere și toleranță cu cei care aparțin altei culturi, 

etnii, naționalități etc. 

➢ eliminarea din viața personală și socială a oricărei forme de prejudecată, discriminare, 

rasism, marginalizare, xenofobie etc.; 

➢ manifestarea acceptării interesului și interacțiunii în comportamentul propriu față de 

societatea multiculturală, conservând și promovând valorile cultural-naționale. 
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ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

 

Elevii formulează răspunsuri orale. Desenează floarea cu zece 

petale pe caiet și la tablă. 

 -Care e primul cuvânt ce îți vine în minte când auzi spunând 

,,patriotism”?  

-Cine este patriot? 

-Unde se manifestă patriotismul? 

-De ce trebuie să fim patrioți?  

-Când se manifestă patriotismul?  

-Desenează o floare cu zece petale foarte mari, astfel încât pe fiecare 

petală să poți scrie: Românii sunt renumiți pentru: (exemplu: 

ospitalitate, gastronomie bună, obiceiuri, tradiții, monumente de 

arhitectură, credință, femei frumoase etc.…………;  

-Ce înțelegi prin cuvintele: ,,Mi-am slujit patria cu armele mele: pana, 

vioara și bagheta” (George Enescu); 

-Care este legea fundamentală a unui stat? 

-Recită cinci strofe din poezia ,,Limba noastră”, de Alexei Mateevici 

sau oricare poezie patriotică la alegere. Lecturarea compunerii cu 

titlul: ,,Ce este dragostea de patrie?!” (tema pe care ați avut-o pentru 

rezolvare acasă). 

Imaginarea 

Conversația 

Explicația 

Ciorchinele 

Brainstorming 

 

Elevii vizionează linkul: 

https://red-religie.ro/red/wp-content/uploads/Romanasii-va-scriu-

voua-prieteni-romani.pdf (Scrisoare pentru prietenii români din altă 

țară) 

-Care este învățătura desprinsă din această scrisoare? 

Conversaţia euristică 

Rețeaua de discuții 

Învățarea prin descoperire  

Vizionarea materialului 

video 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:  

-să definească termenii: discriminare, migrant, refugiat; 

-să aprecieze diversitatea, care constă în bogăția izvorâtă din 

culturile oamenilor de altă rasă, etnie, naționalitate etc.; 

-să interacționeze pozitiv cu cei care aparțin minorităților etnice;  

-să dezvolte relații de prietenie, înțelegere și toleranță cu cei care 

aparțin altei culturi, etnii, naționalități etc. 

-să elimine din viața personală și socială orice formă de prejudecată, 

rasism, marginalizare, xenofobie etc.; 

-să manifeste acceptare, interes și interacțiune în comportamentul 

propriu față de societatea multiculturală, conservând și promovând 

valorile cultural-naționale. 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă discriminarea ar deveni linia 

de conduită a tuturor oamenilor, ce s-ar întâmpla în lume? 

Explicația 

Conversația 

Observația dirijată 

 

https://red-religie.ro/red/wp-content/uploads/Romanasii-va-scriu-voua-prieteni-romani.pdf
https://red-religie.ro/red/wp-content/uploads/Romanasii-va-scriu-voua-prieteni-romani.pdf
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Prin această activitate elevii au înțeles ce reprezintă multiculturalitatea și interculturalitatea 

ca fenomene sociale și cum pot percepe diferențele culturale dintre oameni. Fiecare țară are 

frumusețea ei prin diversitatea culturală. Diversitatea culturală este dată de limba vorbită, 

principii, obiceiuri, tradiții, reguli, eroii naționali, istoria locului, personalități marcante, legende, 

zicători, proverbe, muzică populară, vestimentație, gastronomie, bunuri de patrimoniu etc. 

Oamenii călătoresc, ori se stabilesc definitiv în oricare parte a lumii, aducând cu ei parte din 

această diversitate culturală. Prin așezarea laolaltă a elementelor care țin de cultura minoritarilor 

(exemplu indieni, africani, maghiari, turci, romi) alături de majoritari (exemplu români), fără a fi 

un contact real între ei, înseamnă societatea multiculturală.  

Termenul ,,multicultural” se referă la ,,mult”, cu mențiunea că sunt mai multe culturi între 

care nu au loc relații reale de interacțiune. 

Societatea interculturală presupune conviețuirea laolaltă a mai multor grupuri 

etnoculturale; conviețuirea se bazează pe dialog, colaborare, interacțiune, activități comune, 

respect pentru tradiții, reguli, valori culturale etc. Astfel, educația interculturală înseamnă 

dezvoltarea educației pentru toți, prin care descoperim ce ne deosebește unii față de alții, ne 

cunoaștem mai bine pe noi ca popor, îi cunoaștem pe cei cu care conviețuim dar sunt diferiți 

cultural față de noi, lucrăm împreună pentru societatea de mâine, promovând egalitatea, respectul, 

ajutorul necondiționat, toleranța, solidaritatea și nondiscriminarea. În țara noastră trăiesc 18 

minorități etnice recunoscute de statul român: maghiari, romi, germani, ucraineni, ruși lipoveni, 

evrei, turci, tătari, armeni, bulgari, sârbi si croați, cehi si slovaci, polonezi, greci, albanezi, italieni. 

În comuna noastră trăiesc alături de români (care sunt majoritari) și o minoritate etnică numită 

romi. Ei s-au așezat mai întâi în jurul Mănăstirii Valea (înainte de 1523) și apoi în cea mai mare 

parte a satului Țițești-Argeș. Între românii și romii (din neamul rudarilor – prelucrători în lemn de 

la Țițești-Argeș) sunt relații pașnice, de comunicare, bazate pe respect și întrajutorare. 

În aspect aplicativ, elevii și-au luat un angajament nescris, de a manifesta respect față de 

diferite naționalități și obiceiurile acestora, astfel ca nimeni să nu se simtă lezat sau incomod 

atunci când discută sau activează împreună cu ei. 

Activitatea de formare 7. TRATAMENTUL EGAL AL PERSOANELOR ȘI 

SOLIDARITATEA  

Scopul activității: Dezvoltarea solidarității și a unui tratament egal pentru toate persoanele, 

indiferent de etnie, rasă, cultură, statut social etc.  

 Competența interculturală:  
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C.I. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală 

proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

Competențe subsecvente: 

➢ definesc termenii: societate de tip mozaical; tezaur; 

➢ integrează în comportamentul propriu valorile societății interculturale; 

➢ înțeleg rolul și importanța culturii în viața oamenilor;  

➢ dezvoltă relații de prietenie, înțelegere și toleranță cu cei care aparțin altei culturi, etnii, 

naționalități etc. 

➢ manifestă deschidere pentru dezvoltarea identității culturale proprii, promovând 

incluziunea socială și dialogul intercultural. 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/ tehnici 

 

Elevii organizați în grupe formulează răspunsuri orale: 

Grupa1: Enumeră cinci diferențe culturale specifice poporului 

nostru și altor popoare.  

Grupa 2: Care este rolul educației interculturale?  

Grupa 3: Ce atitudine ai tu față de cultura altui popor?  

Grupa 4: Desenează pe caiet drapelul a cinci țări din Europa.  

-Enumeră preparatele culinare din cinci state europene, la alegere.  

-Numește cinci personalități din lumea muzicală, sportivă sau 

culturală a altor popoare, la alegere.  

-Cum ai aflat despre personalitățile reprezentative ale altor popoare? 

Lucrul în grup 

Asimilatorii culturali 

Conversația 

Explicația 

 

Elevii vizionează linkul: 

https://wordwall.net/ro/resource/16404294/spargerea-ghetii 

(Exerciții pentru spargerea gheții) 

Ce v-a plăcut cel mai mult din acest exercițiu? 

Conversaţia euristică 

Rețeaua de discuții 

Vizionarea 

materialului video 

Învățarea prin 

descoperire 

La sfârșitul activității elevii sunt capabili:  

- să definească termenii: societate de tip mozaical; tezaur; 

- să integreze în comportamentul propriu valorile și principiile 

societății interculturale; 

- să înțeleagă rolul și importanța culturii în viața oamenilor;  

- să dezvolte relații de prietenie, înțelegere și toleranță cu cei care 

aparțin altei culturi, etnii, naționalități etc. 

- să-și formeze competența interculturală pornind de la egalitatea 

între oameni, solidaritate, ajutor reciproc, înțelegere, dialog, 

comunicare, șanse egale pentru toți etc.; 

- să manifeste deschidere pentru dezvoltarea identității culturale 

proprii, promovând incluziunea socială și dialogul intercultural. 

Explicaţia  

Conversația 

Observația dirijată 

https://wordwall.net/ro/resource/16404294/spargerea-ghetii
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Studiul de caz : Vezi pe stradă un grup de oameni care au un port 

diferit de cel al majorităţii trecătorilor. Înţelegi că este un port 

naţional (ar putea fi scoţieni veniţi ca suporteri la un meci; eleve din 

Turkmenistan, în uniforme şcolare, care sunt, de fapt, rochii 

tradiţionale; un ansamblu de dansatori care defilează în portul lor 

naţional etc.). Nu ştii cine sunt şi de ce arată aşa, cum se numesc 

piesele lor vestimentare şi de ce le poartă, dar vrei să afli. Consideri 

că trebuie să vorbeşti nemijlocit cu ei într-o limbă de comunicare 

internaţională. Cum vei intra în dialog? Ce crezi că este oportun să 

întrebi, ca să obţii informaţia necesară, dorită? 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă pe pământ ar domina 

tratamentul egal al tuturor oamenilor din partea celor de la 

conducere, cum crezi, ce s-ar întâmpla în acest caz? 

 

          Prin această activitate elevii își exprimă opiniile. Omul modern se poate afla oricând în 

interacțiune cu persoane care aparțin altor culturi, religii, rase ori grupuri etnice, pentru că trăim 

într-o societate mixtă; de aceea trebuie să facă față unor noi provocări prin educație interculturală. 

Un om educat respectă și promovează valorile și principiile societății interculturale. Valorile 

culturale sunt cartea de vizită a unui popor; aplicându-le în viața cotidiană elevii dovedesc respect 

pentru diferențele dintre oameni, solidaritate, ajutor, incluziune socială, dialog intercultural etc. 

Când spunem tratamentul egal, la ce vă gândiți prima dată? Răspuns: la modalitatea de a 

vorbi, de a relaționa, de a colabora cu persoane care sunt de altă rasă (africani, chinezi, indieni 

etc.), de altă cultură (romi, maghiari, turci, germani etc.), de altă religie (islamică, budhistă etc.), 

de altă condiție socială (săraci, copii abandonați, persoane defavorizate etc.), persoane cu 

deficiențe (cu handicap) etc. Așadar, pentru toate aceste categorii de persoane avem aceeași 

atitudine, același comportament, același tratament. Nu facem diferențiere în niciun fel, pentru că 

toți oamenii sunt egali în fața legii și Domnului. Toți oamenii trebuie să se bucure de aceleași 

drepturi, care sunt cuprinse într-o serie de legi și convenții internaționale. Nimeni nu trebuie 

marginalizat, exclus sau discriminat pe motiv că este: sărac, rom, persoană cu handicap, african 

(negru) etc. Prin educația interculturală elevii învață că toți oamenii au parte de tratament egal, de 

solidaritate (ajutor necondiționat). Sunt situații în care oamenii pot deveni vulnerabili, ca urmare 

a unor războaie, catastrofe naturale, epidemii, incendii, inundații etc. - situații în care toți ar trebui 

să ofere ajutor necondiționat, indiferent de etnia, rasa, religia, condiția socială a celor aflați în 

dificultate. Nu doar pentru că sunt legi care fac referire la solidaritatea dintre oameni, dar fiecare 

dintre noi se poate afla la un moment dat într-una din situațiile de mai sus, fiindcă, vorba românului 

,,se întoarce roata”. Astfel vorbim despre incluziune socială și dialog intercultural, care sunt cele 
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mai frecvente situații prin care se pot remedia problemele apărute la nivelul clasei, grupului social, 

al comunității.  

În aspect aplicativ, elevii și-au luat un angajament nescris, de a trata egal pe toți cu care 

vin în contact, indiferent de situațiile în care se află. De asemenea, să fie solidari, să se unească 

pentru a putea reuși în viață. 

Activitatea de formare 8. CE ESTE INTOLERANȚA ȘI CUM SE MANIFESTĂ. CE 

ESTE DISCRIMINAREA 

Scopul activității: Formarea unui comportament adecvat privind toleranța și nondiscriminarea. 

 Competența interculturală:  

C.I. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie 

culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

Competențe subsecvente: 

➢ definesc termenii: discriminare pozitivă, fanatism; 

➢ cunosc în ce constă toleranța și nondiscriminarea; 

➢ află cum se manifestă și care sunt urmările intoleranței, rasismului, xenofobiei, segregării, 

discriminării;  

➢ explică în ce constau: relațiile de interacțiune, înțelegere și toleranță cu cei care aparțin 

altei culturi, etnii, naționalități etc. 

➢ se formează competența interculturală pornind de la egalitatea între oameni, solidaritate, 

ajutor reciproc, înțelegere, dialog, comunicare, șanse egale pentru toți etc.; 

➢  integrează în comportamentul propriu toleranța și nondiscriminarea. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

 

Elevii răspund cu adevărat sau fals:  

-Toți oamenii se nasc egali în demnitate și în drepturi?  

-Diversitatea culturală generează totdeauna conflicte? 

-Societatea în care trăim este una omogenă în care nu există diversitate? 

-Dialogul cultural nu este posibil, întrucât vorbim despre culturi diferite?  

-Alcătuiește propozițiile folosind cuvintele: solidaritate, respect, sărăcie, 

drept și egalitate de șanse.  

-Prezintă colegilor tăi steagurile țărilor din Europa pe care le-ai desenat.  

-Citește tema unde ai scris denumirea preparatelor culinare specifice 

altor state la care te-ai gândit tu. (Exemplu: Turcia kebab…) 

Conversația 

Explicația 

Rețeaua de discuții 

Incidentul critic 
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Elevii vizionează și analizează materialul video :  

https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4 (Podul-Atitudinea 

face diferența) 

-Ce ați înțeles din acest material video? 

Conversaţia 

euristică 

Vizionarea 

materialului video 

Învățarea prin 

descoperire  

Elevii vizionează și analizează materialul video. Răspund la întrebări: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ (Discriminarea) 

-Ce atitudine aveți față de colegii de clasă, față de vecini, față de femeia 

de serviciu, față de persoanele cu dizabilități? Ați dovedit discriminare?  

-Cum comentați următorul anunț: Angajăm ospătari pentru local! Exclus 

persoanele de etnie romă, negrii sau persoane de sex feminin. 

Studiul de caz. În gimnaziul/liceul la care înveţi se elaborează un 

program de activităţi distractive, care sunt legate de anumite sărbători. 

Discuţia a provocat-o dorinţa unora de-a include mai multe sărbători 

specifice pentru alte culturi (Haloween, Anul Nou Chinezesc, Valentine’s 

day, Sf. Patrick). Poţi opta pentru o singură sărbătoare. Pe care o alegi? 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă toleranța ar fi o calitate pe cale de 

dispariție, cum crezi, cine ar putea să o salveze? 

 

Expunerea 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Problematizarea 

 

Prin această activitate elevii au perceput valoarea toleranței. Când spunem intoleranță ne 

referim la situațiile în care oamenii nu manifestă înțelegere, acceptare, flexibilitate, respect față de 

diferențe etc. Uneori intoleranța poate atinge un nivel foarte înalt, care generează fanatismul. 

(Exprimarea unei convingeri cu atâta putere, încât poate să rănească pe cineva, să moară pentru o 

idee etc.). Cel mai adesea oamenii nu sunt toleranți față de persoanele cu handicap, copiii străzii, 

persoanele de etnie romă, persoanele aflate la limita sărăciei, persoanele de altă rasă (negrii) sau 

de altă religie. Intoleranța se manifestă în special prin: discriminare, segregare, rasism, 

xenofobie.[137, 140] În școală învățăm să fim toleranți, fiindcă toate persoanele sunt egale în fața 

legii. Cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât este mai mare toleranța, înțelegerea, respectul, 

flexibilitatea ideilor etc. 

Discriminarea se manifestă atunci când, de exemplu, persoanele de etnie romă, persoanele 

cu handicap, persoanele sărace sau de altă rasă, religie, cultură sunt tratate într-un mod greșit, prin 

care li se aduce atingere demnității umane și le este provocată suferința morală sau fizică. Oricare 

dintre noi putem fi discriminat într-o zi, de aceea e bine să învățăm, că toți suntem egali și să 

aplicăm proverbul: ,,Ce ție nu îți place, altuia nu-i face!” Discriminarea este interzisă prin lege, 

fiindcă în fața legii toate persoanele sunt egale. Discriminarea directă: excluderea unei persoane 

sau a unui grup de persoane de la anumite drepturi, din cauza unor caracteristici (romi, persoane 

cu handicap, persoane de altă rasă, religie, cultură, condiției socială etc.). Discriminarea indirectă: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
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excluderea unei persoane sau grup de persoane de la unele drepturi, prin stabilirea unor criterii 

care să le dezavantajeze. Hărțuirea: un comportament prin care o persoană sau un grup de 

persoane sunt intimidate și determinate să renunțe.  

În aspect aplicativ elevii și-au luat un angajament nescris, de a trata egal pe toți cu care vin 

în contact, a nu-i discrimina, a nu hărțui colegii sau alte persoane, a nu-și supune oamenii, 

indiferent de situațiile în care se află. Principala concluzie pe care au făcut-o a fost aceea de a fi 

toleranți, de a manifesta toleranță pentru cultura, concepțiile și acțiunea celorlalți. Toleranța 

reprezintă corespondentul comportamental al nediscriminării. 

Activitatea de formare 9. PERSOANA ȘI DREPTURILE CULTURALE 

Scopul activității: Cunoașterea drepturilor omului, care sunt norme juridice naționale și 

internaționale. 

 Competențe interculturale:  

C.I. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale. 

C.I. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate 

interculturală. 

Competențe subsecvente: 

➢ definesc termenii: drepturile omului, audit; 

➢ știu care sunt drepturile omului; 

➢ pot face o delimitare corectă între societatea multiculturală și cea interculturală;  

➢ înțeleg importanța drepturilor culturale în raport cu propria persoană; 

➢ aplică în viața cotidiană drepturile culturale de care dispune orice persoană. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

 

Elevii formulează răspunsuri la nivelul grupei și individual, pe care 

le argumentează: 

1) Excluderea socială îi împiedică pe indivizi să participe la ... 

2) Marginalizarea și excluderea sunt efecte ale lipsei de ….;  

3) Care este opinia voastră referitoare la: Educația poate contribui la 

reducerea fenomenului de marginalizare socială.  

4) Completează spațiile:  

a) Ești refugiat din Siria și familia ta se confruntă cu ….. 

b) Ești un copil care din cauza ….. nu merge la școală. 

Dezbaterea 

 

Conversația euristică 

 

Expunerea cu oponent 

Rețeaua de discuții 

 

 

Elevii vizionează și analizează materialul video : 

https://www.youtube.com/watch?v=5DBu_Dw_XqU  

(Declarația Universală a Drepturilor Omului - ilustrată) 

Expunerea cu oponent 

Conversaţia euristică 

https://www.youtube.com/watch?v=5DBu_Dw_XqU
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-Care este părerea voastră despre drepturile omului? Învățarea prin 

descoperire  

Vizionarea materialului 

video 

Incidentul critic 

 La sfârșitul activităților elevii vor fi capabili:  

-să definească termenii: drepturile omului, audit; 

-să știe care sunt drepturile omului; 

-să poate face o delimitare corectă între societatea multiculturală și 

cea interculturală;  

- să înțeleagă importanța drepturilor culturale; 

-să-și formeze competența interculturală pornind de la egalitatea 

între oameni, solidaritate, ajutor reciproc, înțelegere, dialog, 

comunicare, drepturi egale pentru toți etc.; 

Explicaţia 

Conversația 

Observația dirijată 

Elevii vizionează și analizează materialul video 

https://www.youtube.com/watch?v=x2ukSdByQiw  

(Drepturile omului – evoluția în istorie) 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă fiecare om ar avea cu mult mai 

multe drepturi decât responsabilități, ce crezi, ar fi bine de trăit ? 

 

Conversația 

Problematizarea 

Vizionarea materialului 

video 

Probe practice 

           Prin această activitate, elevii reflectează asupra diverselor aspecte ce vizează drepturile 

omului. Toate persoanele – indiferent de etnie, religie, rasă, condiție socială etc. au drepturi. 

Drepturile omului au un caracter universal, de aceea există mai multe documente recunoscute la 

nivel internațional, unde sunt ratificate drepturile persoanelor. Prin respectarea drepturilor omului 

este garantată demnitatea umană. Trecerea de la societatea multiculturală la cea interculturală 

presupune respectarea tuturor categoriilor de drepturi ale omului: drepturi civile, politice, ale 

persoanelor cu handicap, dreptul la bunăstare, la educație, la muncă, la cultură, dreptul la 

sănătate fizică și mentală. Diversitatea culturală este realitatea pe care o întâlnim peste tot în 

aceste timpuri. Educația interculturală are ca scop formarea elevilor/oamenilor gata să se adapteze 

la provocările lumii actuale, aflată în continuă schimbare, într-un proces amplu de socializare. 

[147] Toți oamenii ar trebui să știe care sunt drepturile omului, să cunoască despre stereotipuri, 

prejudecăți, cultura altor popoare etc. Toți oamenii ar trebui să dovedească empatie, toleranță, 

solidaritate, flexibilitate, comunicare, atitudine de întrajutorare – trăsături care sunt specifice 

educației interculturale. 

În aspect aplicativ elevii și-au trasat ca preocupare permanentă atitudinea față de celălalt 

și valorile lui culturale, cristalizarea unor comportamente și atitudini de simpatie, de acceptare, 

stabilirea unor relații de colaborare, de prietenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=x2ukSdByQiw
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Activitatea de formare 10. DIALOGUL INTERCULTURAL. REGULI ȘI PRINCIPII 

ALE COMUNICĂRII INTERCULTURALE 

Scopul activității: Formarea competenței interculturale prin dialog intercultural 

Competențe interculturale:  

C.I. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale. 

C.I. Participarea prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și 

la promovarea dialogului intercultural. 

C.I. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile 

cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

Competențe subsecvente: 

➢ definesc termenii: dialog, comunicare; 

➢  știu care este rolul dialogului în relațiile dintre oameni și al dialogului intercultural; 

argumentează pro și contra dialogului intercultural; 

➢ cunosc și aplică principiile comunicării interculturale; 

➢ își formează competența interculturală pornind de la dialog, comunicare, egalitatea între 

oameni, solidaritate, acceptare, înțelegere, șanse egale pentru toți etc.; 

➢ dovedesc în relațiile cu colegii atitudine bazată pe dialog și comunicare interculturală 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode /tehnici 

 

Elevii vizionează și analizează materialul video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vgp1_X0-Lg4 (Comunicarea 

eficientă – Ursul în pădure).  

Explicaţia 

Conversaţia euristică 

Rețeaua de discuții 

Vizionarea materialului 

video 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:  

-să definească termenii: dialog intercultural; 

-să știe care este rolul dialogului în relațiile dintre oameni și al 

dialogului intercultural; 

-să argumenteze pro și contra dialogului intercultural;  

-să cunoască și să aplice principiile comunicării interculturale; 

-să-și formeze competența interculturală pornind de la dialog, 

comunicare, egalitatea între oameni, solidaritate, acceptare, 

înțelegere, șanse egale pentru toți etc.; 

Explicaţia 

Conversația 

Observația dirijată 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Elevii rezolvă următoarele probe: 

a) Spuneți trei exemple de comunicare interculturală;  

Conversația euristică 

Incidentul critic 

Problematizarea 

https://www.youtube.com/watch?v=Vgp1_X0-Lg4
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b) Care este atitudinea ta când intri într-o sală de așteptare unde 

sunt persoane pe care nu le cunoști, de diferite rase și religii?  

c) Este adevărat sau fals: Lipsa de comunicare conduce la 

neînțelegeri...... 

d) Dialogul intercultural presupune comunicarea numai cu 

persoane pe care le cunoști....... 

e) Comunicarea interculturală are loc numai față în față .... 

Curiozitatea împlinită: Oare dacă într-o zi ar „fugi” de la noi 

toate regulile comunicării interumane, ce crezi, cum ne-am 

descurca? 

 

 

 

 

 

          Această activitate a stimulat elevii să-și exprime opinia personală cu privire la comunicare 

și dialog intercultural. Ei au conștientizat faptul că atunci când ne referim la comunicarea dintre 

oameni, avem în vedere dialogul cu toți oamenii, indiferent de etnie, religie, rasă, cultură, condiție 

socială etc. Astfel, prin dialog intercultural dovedim înțelegere, comunicare, interacțiune, respect, 

apreciere, educația ,,cei șapte ani de acasă” Prin dialog intercultural eliminăm prejudecățile: ,,nu 

vorbesc eu cu negrii!” și dovedim: toleranță, solidaritate, deschidere, ajutor, colaborare etc. 

Perioada în care trăim acum este caracterizată de diversitate. Omul nu mai trăiește izolat, ci 

comunică permanent, chiar și cu oameni pe care nu-i cunoaște (din alte țări, de alte religii, etnii 

sau rase). Trebuie însă respectate principiile comunicării eficiente: ascultăm și analizăm, suntem 

calmi și cinstiți; eliminăm discriminarea și prejudecățile, încercăm să perfectăm limba engleză – 

care este cel mai des utilizată în comunicarea interculturală. În contextul activităților de formare 

realizate în baza Tehnologiei referențiale FCIE (10) s-a constatat prezența activă a elevilor în toate 

evenimentele formative, ca receptori, trasmițători și participanți, exprimându-și deschis atitudinile, 

sentimentele, opiniile, stabilind o relație educațională stimulativă într-o varietate de 

comportamente, fapt care a generat o implicare intensivă în formarea competenței interculturale. 

Comportamentul elevilor s-a bazat pe dimensiunea atracției, având la bază similitudinea de 

interese, idei, atitudini. Aceasta înseamnă că fiecare elev a putut să și-l reprezinte pe celălalt pe 

plan atitudinal. Activitatea elevilor a demonstrat claritate și hotărâre, exprimând siguranță, atenție 

pentru anumite detalii, pentru situații concrete, vizând esența fenomenelor abordate.  

Prin activitățile întreprinse s-a probat interesul pentru experiența de învățare a specificului 

interculturalității, elevii manifestând curiozitate, chiar dacă de multe ori acest lucru genera și 

aspecte de disconfort cognitiv. Dezvoltarea tendinței de a mai cunoaște, stimularea dorinței de a 

descoperi, de a se angaja au fost elemente co-formative. 
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3.3. Semnificații ale rezultatelor experimentale  

 Experimentul de validare a fost efectuat în perioada anilor 2021-2022 cu elevii claselor a VII-VIII 

(153 elevi), care în anul experimental 2020-2021 erau în clasa VI-VII (EE – 80 elevi; EM – 73 

elevi). După trei luni de pauză, în vederea verificării rezultatelor activității formative, fiind aplicate 

două probe de evaluare: chestionarul și proiectul educațional, desfășurându-se pe parcursul a nouă 

luni (anul școlar 2021-2022). [37, p. 127]  

 PROBA 1. Chestionarul pentru elevi 

Chestionarul aplicat în etapa de validare a avut la bază patru criterii, conform Tabelului 3.10 

unde sunt cuprinse criteriile și numărul de întrebări destinate fiecăruia (numărul întrebărilor a fost 

redus față de etapa de constatare la criteriul 1, unde au fost analizate componenta 1 și 9, criteriul 

3 componenta 4), dar completat în aspectul opiniei personale. 

 

Tabelul 3. 10. Criterii privind calitatea educației interculturale 

Nr 

crt 

Criterii Nr. 

întrebării 

1. Motivație/ Necesitate  1, 8 

2. Mijloace didactice Cantitate  2, 3 

3. Activități 4 

4. Conținuturi 5 

   Descrierea criteriilor este prezentată la etapa de constatare. Aplicarea chestionarului a condus la: 

• analiza datelor generale privind interesul elevilor față de educație interculturală;  

• analiza comparativă, pe de o parte a eșantionului experimental (EE) și pe de altă parte a 

eșantionului martor (EM) în experimentul de constatare și în experimentul de control, pentru 

a examina modificarea comportamentului elevilor din clasele gimnaziale și nivelul de formare 

a competenței interculturale. Ca urmare a aplicării instrumentarului de investigare în etapa de 

validare, au rezultat următoarele date, sintetizate în Tabelul 3. 11. 

Tabelul 3. 11. Datele generale ale chestionarului (etapa de validare) 

C
ri

t

er
iu

l 

 

 Bifează răspunsul la fiecare întrebare 

Răspunsuri 

(EE) % 

Răspunsuri 

(EM) % 

 1
.M

o
ti

va
ţi

e/
N

ec
es

it
a
te

 

Da Nu Da Nu 

a)Îţi place disciplina educaţie interculturală? 

Formulează un argument pentru răspunsul tău. 

 

97% 

 

3% 

 

65% 

 

35% 

b) Ai vrea ca disciplina Educaţie interculturală să fie 

două ore/săptămână? De ce ? 

 

90% 

 

10% 

 

58% 

 

42% 
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c)Ai vrea un curs opţional la Educaţie interculturală? 

Cu ce te va ajuta acest curs? 

 

85% 

 

15% 

 

45% 

 

55% 

d) Ai vrea ca orele de Educație interculturală să se 

desfăşoare cu mijloace moderne: calculatoare, 

videoproiector, conexiune la internet, resurse digitale 

audio-video? 

 

100% 

 

- 

 

100% 

 

- 

e) Ai nevoie de cunoştinţe de educație interculturală 

pentru viață? Când sunt de folos cunoștințele și 

competențele interculturale? 

 

72% 

 

28% 

 

54% 

 

46% 

f) Este importantă cunoaşterea educației interculturale 

pentru dezvoltarea ta culturală? Dar ce înțelegi prin 

dezvoltare interculturală? 

 

95% 

 

5% 

 

58% 

 

42% 

          Analiza rezultatelor ne conduce către următoarele constatări: 

Criteriul 1 Motivaţie/Necesitate (întrebările 1, 8):  

97% din elevii eșantionului experimental au răspuns pozitiv, în timp ce 65% elevi din eșantionul 

martor au răspuns pozitiv şi 35% elevi au răspuns negativ. Printre argumentele formulate de elevii 

din EE se înscriu cele de tipul: Este destul de curios să afli despre alții, cum vorbesc, cum se 

comportă, ce gândesc; Eu am aflat despre alteritate, ca un cuvânt ce desemnează 

interculturalitatea; Este clar că educația interculturală ne pregătește pentru viață, pentru diferite 

situații din viață etc. 

La întrebarea 1- b)  

Avem următorul tablou: 90% afirmație pozitivă și 10 negativă în cadrul eșantionului experimental 

și 58% afirmație pozitivă și 42% afirmație negativă în cazul eșantionului martor. În general, elevii 

acceptă mai multe ore pentru educația interculturală, explicând această necesitate prin utilitatea 

informațiilor valorificate și caracterul stimulativ al acestora. De asemenea, s-a insistat pe faptul că 

informațiile, de multe ori, sunt curioase. 

La întrebarea 1- c)  

Ai vrea un curs opţional la Educaţie interculturală? 85% afirmație pozitivă și 15% afirmație 

negativă în cadrul eșantionului experimental și 45% răspunsuri pozitive și 55% negative în rândul 

elevilor eșantionului martor. Elevii au argumentat că acest curs opțional, la fel ca activitățile pe 

care le-au realizat în clasele precedente în ședințele nonformale, îmbogățește mintea; te apropie 

de ,,ceilalți”; te invită la meditație, la prietenie; îți oferă șansa unei atitudini corecte în diverse 

situații dificile; te pune față în față cu altceva decât ceea ce ți-e familiar și începi să cauți 

răspunsuri; nu te obligă, ci te invită etc. 

La întrebarea 1- e)  
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72% din eșantionul experimental au răspuns Da şi 28 % au răspuns Nu. La polul opus 54 % elevi 

din eșantionul martor au răspuns pozitiv şi 46 % au răspuns negativ. Referitor la caracterul 

folositor al EI, ideea generală a fost aceea că este absolut necesar să știi cum să te comporți alături 

de și în raport cu cineva de altă cultură altfel ca, la rândul lui, să te accepte și el. 

La întrebarea 1- f)  

Este importantă cunoaşterea Educației interculturale pentru dezvoltarea ta culturală? 95% din 

grupul experimental au dat răspunsuri pozitive şi 5% au dat răspunsuri negative. Din grupul martor 

58% au răspuns Da, iar 42% au răspuns Nu. Prin dezvoltare interculturală elevii înțeleg 

cunoașterea corectă a specificului cultural al celor care nu sunt din cultura ta, acelora care au alte 

obișnuințe, alte viziuni, care văd lumea prin prisma altor valori. 

Tot la criteriul 1 Motivaţie/Necesitate (la întrebarea 8) Spune trei motive, de ce nu-ţi plac orele 

de Educație interculturală?  

Răspunsurile celor 80 elevi din eșantionul experimental și 73 elevi eșantionul martor sunt 

prezentate în figurile: Figura 3.7. și Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.7. Reprezentarea grafică a răspunsurilor elevilor (EE, criteriul 1, întrebarea 8) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Proiecte cu alte școli

Metode interactive lanivel scăzut

Concursuri naționale/internaționale

25%

25%

50%
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Figura 3.8. Reprezentarea răspunsurilor elevilor (EM, criteriul 1, întrebarea 8) 

 

 

Figura 3.9. Preferințele elevilor EE și EM privind utilizarea mijloacelor didactice la etapa 

de validare 

 La întrebarea 3, Criteriul 2 Mijloace didactice: Încercuiește care sunt mijloacele de învățământ 

folosite de profesor acum la activitățile de educație interculturală, răspunsurile elevilor 

eșantionului experimental și martor la etapa de validare sunt prezentate în Figura 3.10. 

40%

32%

28%

Activități practice la nivel scăzut

Mijloace moderne minime

Prea multe informații

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

1.conexiune la internet

2.calculatoare

3.resurse audio-video

4.videoproiector

5.manual

6.fișe de lucru

100%

100%

95%

75%

44%

15%

100%

100%

80%

75%

48%

25%

P R E F E R I N Ț E L E  E L E V I L O R  E E  Ș I  E M  P R I V I N D  U T I L I Z A R E A  

M I J L O A C E L O R  D I D A C T I C E  L A  E T A P A  D E  V A L I D A R E

Rezultat eșantion experimental (%) Rezultat eșantion martor (%)
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Figura 3.10. Analiza comparativă privind mijloacele de învățământ utilizate de profesori 

(EE și EM, etapa de validare) 

Din analiza comparativă a răspunsurilor elevilor din eșantionul experimental și eșantionul 

martor, la întrebările 2 și 3, chestionar aplicat în etapa de constare, rezultă că: 

➢ -elevii doresc utilizarea la activitățile de educație interculturală a mijloacelor moderne de 

predare-învățare; 

➢ aceștia consideră că folosirea conexiunii la internet și a mijloacelor audio-video sunt 

esențiale pentru activitatea centrată pe necesităților lor; 

➢ resursele audio-video sunt preferate de elevi înaintea manualului sau a fișelor de lucru, 

acestea din urmă nefiind atractive. 

Răspunsurile elevilor eșantionului experimental ne conduc către concluzia: 

• în urma implementării activităților de formare, conform Tehnologiei în baza celor 10 activități 

formative, procesul de învățământ se desfășoară cu resurse materiale moderne, sunt atractive 

pentru elevi; 

• preferințele elevilor sunt relevante pentru profesori; aceștia proiectează și susțin activitatea 

didactică; 

• este utilizat manualul, ca mijloc didactic în măsură orientativă, învățământul fiind centrat pe 

formarea competențelor, nu pe transmiterea conținuturilor; 

• sunt practicate de către profesori activitățile în bază de proiecte, ce presupun activitatea 

interactivă a elevilor, aceștia dorind să lucreze în echipă, în grup etc. 
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Elevii eșantionului martor rămân cu concepțiile anterioare, care consideră în mare măsură 

că profesorii pun accent pe manual, fișe de lucru și mai puțin utile sunt activitățile practic-

aplicative. 

Rezultatele ambelor eșantioane sunt prezentate în Figura 3.11 

 

 

Figura 3.11. Date generale privind mijloacele de învățământ (EE și EM, validare) 

La Criteriul 4, Conținuturi, pentru Întrebarea 5, Alege care sunt temele tale preferate din Manual 

Educație interculturală clasa a VIII-a, răspunsurile elevilor sunt sintetizate în Tabelul 3. 12 

 

Tabelul 3. 12. Rezultatele privind temele preferate (EE și EM, etapa de validare) 
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Alege care 

sunt temele 

tale 

preferate la 

disciplina 

Educație 

intercultural

ă 

 

 

 

Îmi 

place 

Nu 

îmi 

plac

e 

Nu 

știu 

Îmi 

place 

Nu 

îmi 

plac

e 

Nu 

știu 

1. Diversitatea culturală 85% 15% - 42% 24% 34% 

2.Identitatea culturală 92% 8% 8% 13% 12% 75% 

3.Patrimoniul cultural 68% 32% - 45% 45% 10% 

4. Conservarea și 

promovarea moștenirii 

culturale 

68% 24% 8% 46% 32% 22% 

5. Patriotismul și 

manifestările sale 

74% 18% 8% 50% 40% 10% 

6. Societatea multiculturală 

sau societatea interculturală 

57% 25% 18% 3% 26% 71% 

0%

20%

40%

60%

80%

EE EM

23%

65%77%

35%

3. Activități 1. activități de informare folosind manualul;

3. Activități 2. activități practice-aplicative;
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7. Principiile și valorile unei 

societăți interculturale 

59% 32% 9% 16% 8% 76% 

8. Provocările diversității 48% 31% 21% 60% 20% 20% 

9. Abateri de la principiile și 

valorile unei societăți 

interculturale 

12% 46% 42% 4% 26% 70% 

10. Manifestări și efecte ale 

lipsei de solidaritate 

65% 21% 14% 75% 13% 12% 

11. Trăsături ale persoanei 

în societatea interculturală 

43% 39% 18% 41% 37% 22% 

12. Comunicarea 

interculturală 

78% 12 10% 38% 47% 15% 

13. Dialogul intercultural 72% 16 12% 75% 15% 10% 

14.Proiectele educaționale 

bazate pe schimb de 

experiență cu alte unități de 

învățământ 

92% - 8% 58% 12% 30% 

          Rezultatele prezentate în Tabelul 3.12 ne conduc la concluzia că elevii eșantionului 

experimental sunt orientați către activitățile de dezvoltare a competenței interculturale în aspect 

pozitiv, procentul preferințelor activităților este unul benefic, pe când în cadrul eșantionului martor 

procentul este puțin modificat. 

PROBA 2. Proiectul educațional: Caracteristici ale societății contemporane  

Scopul activității: Implicarea elevilor în proiecte educaționale 

Competențe interculturale:  

C.I. Participarea prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și 

la promovarea dialogului intercultural. 

C.I. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile 

cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

Competențe subsecvente:  

➢ știe la ce se referă proiectul educațional; 

➢ înțelege necesitatea implicării în proiecte educaționale pentru dezvoltare personală; 

➢ elaborează fișa unui proiect educațional;  

➢ identifică asemănări și deosebiri între temele propuse în proiectele educaționale; 

➢ își formează competența interculturală pornind de la dialog, comunicare, egalitatea între 

oameni, solidaritate, acceptare, înțelegere, șanse egale pentru toți etc.; 

➢ stabilește legături de comunicare cu elevi din alte școli în baza proiectelor educaționale; 
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➢ manifestă curiozitate în valorificarea informațiilor necesare, a datelor culese, a faptelor 

examinate, a evenimentelor derulate. 

 

ACTIVITATEA SUBIECȚILOR Metode/tehnici 

 

Elevii preiau sarcinile propuse de profesor, răspund și argumentează Conversaţia  

Elevii vizionează materialul video prezentat și îl analizează: 

https://jaromania.org/proiecte/atelierul-de-practica-un-nou-proiect-

educational-junior-achievement-finantat-prin-fonduri-europene-pocu  

JA Romania, Atelierul de practică - un nou proiect educațional junior 

achievement România, finanțat prin fonduri europene (POCU) 

Ce ați înțeles? Vom analiza pe parcursul orei. 

Explicaţia 

Conversaţia 

euristică 

Vizionarea 

materialului video 

Rețeaua de discuții 

Învățarea prin 

descoperire 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:  

-să știe la ce se referă proiectul educațional; 

-să înțeleagă necesitatea implicării în proiecte educaționale pentru 

dezvoltare personală; 

-să elaboreze fișa unui proiect educațional;  

-să identifice asemănări și deosebiri între temele proiectelor educaționale; 

-să-și formeze CI implicându-se în proiecte educaționale. 

Afective: să stabilească legături de comunicare cu elevi din alte școli în 

baza proiectelor educaționale 

 

Explicaţia 

Conversația 

Observația dirijată 

Elevii își exprimă opiniile și ascultă cu atenṭie explicațiile profesorului: 

Proiectul educațional este o metodă de comunicare și însușire a 

cunoștințelor. Se bazează pe munca în echipă, implicarea tuturor elevilor 

pentru atingerea scopului propus. Punctul de plecare al unui proiect 

educațional este o ,,problemă”, care trebuie soluționată. În derularea 

proiectului trebuie respectată etapizarea, care conduce la reușita cu succes 

a acestuia. Un rol esențial îl are elaborarea fișei de proiect. Esențial este ca, 

încă de la început să fie stabilit titlul proiectului, logo-ul și echipa de 

proiect. Prin implicarea în proiectele educaționale elevii cunosc școlari din 

alte instituții; sunt stabilite activitățile; pot fi organizate excursii; acțiuni 

social-caritabile și de întrajutorare; activități sportive, de petrecere a 

timpului liber, de educație și îndemânare.  

 

Expunerea 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Problematizarea 

 

Elevii răspund la următoarea întrebare: 

-Care este cea mai stringentă problemă din clasa noastră, pe care ați vrea 

să o rezolvăm printr-un proiect educațional?  

Conversația 

euristică 

Problematizarea 

 

https://jaromania.org/proiecte/atelierul-de-practica-un-nou-proiect-educational-junior-achievement-finantat-prin-fonduri-europene-pocu
https://jaromania.org/proiecte/atelierul-de-practica-un-nou-proiect-educational-junior-achievement-finantat-prin-fonduri-europene-pocu
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Răspuns: Comunicarea interculturală. Așadar, vom parcurge modelul de 

proiect educațional (în șablon) pe care-l vom adapta la specificul 

problemei noastre ce necesită soluționare. 

 

          Proba proiectului educațional [63] ne-a determinat să scoatem în evidență nivelul de 

implicare a elevilor ambelor grupe în realizarea sarcinilor propuse în cadrul proiectului 

intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural, în 

baza a trei criterii: 

- implicarea tuturor elevilor pentru atingerea scopului propus în cadrul proiectului; 

- stabilirea legăturilor de comunicare cu elevi din alte școli în baza proiectelor educaționale; 

- manifestarea empatiei culturale în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

 Astfel, în Figura 3.12. prezentăm rezultatele probei proiectului educațional [Anexa 10, 11]. 

 

 

Figura 3. 12. Rezultatele probei Proiectul educațional (GE 80 și GM 73) 

Proiectul educațional a fost elaborat în baza studiului de caz, care are sarcina să-l pună pe 

elev în contextul simulativ al unor probleme reale, pentru care el caută soluţii, le verbalizează şi le 

analizează, iar ulterior prezintă şi argumentează decizia luată. La elaborarea cazului s-a ținut cont 

de următorul algoritm: 

1. Provocarea: elevilor li se prezintă cazul, care poate fi: 

• relatare rezumativă a unei situaţii, inspirate din viaţa cotidiană, din ştirile din media; 

• o secvenţă de text artistic, din care se deduc cu uşurinţă parametrii informativi; 

• o imagine sau o secvenţă de film, relevantă pentru un subiect-problemă etc. 
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 Cazul trebuie să fie adecvat vârstei elevilor şi relevant pentru ei; acesta nu trebuie să 

impună/reclame informaţii suplimentare extinse sau documentare minuţioasă pentru a fi înţeles. 

De asemenea, cazul trebuie să fie selectat sau formulat în funcţie de competenţa pe care 

intenţionăm s-o evaluăm, astfel ca analiza să valorifice cunoştinţele, abilităţile, dar mai ales 

deprinderile existenţiale ale elevilor şi produsul – soluţia oferită – să fie convingător. 

2. Formularea problemei  

Activitatea didactică pentru studiul de caz implică formularea de către profesor a unei întrebări-

probleme: Ce ar trebui să facă...?, Ce ai face tu, dacă...?, Cum ai proceda în situaţia...? În 

continuare, elevii trebuie să contureze explicit problema şi să o descompună în secvenţe. 

Menţionăm, că deseori identificarea sau formularea problemei este impedimentul pentru 

soluţionare. Cazul poate să pară explicit pentru un adult, dar elevul să nu intuiască nici problema, 

nici posibilitatea de-a o rezolva. Cerinţele pentru formularea problemei trebuie să fie laconismul 

şi claritatea. Cazul urmează să scoată în prim-plan o singură problemă, pentru a nu se dispersa 

atenţia şi interesul elevilor faţă de problemă şi soluţionarea să se încadreze în timp util. 

3. Lansarea unor ipoteze şi analiza lor. Din momentul formulării problemei, lucrând în grup, în 

cheie de brainstorming, elevii trebuie să emită diferite variante de soluţionare, ipoteze. Este 

important ca aici să nu existe o singură variantă, un răspuns corect şi – mai ales – să nu li se 

sugereze elevilor ce răspuns este aşteptat.  

4. Formularea şi prezentarea soluţiilor. În finalul aplicării studiului de caz, elevii prezintă modul 

în care cred că trebuie rezolvată problema, pot vedea alternativele şi argumenta opţiunea pentru o 

anumită soluţie. Profesorul sau colegii ar putea cere detalii, ar putea pune la îndoială unele 

argumente sau chiar dezbate cazul, dacă soluţiile oferite sunt opuse în esenţă. 

Pentru evaluarea competenţei interculturale, sunt recomandabile studiile de caz care valorifică 

diversitatea la nivelul practicilor cotidiene – locuinţa, vestimentaţia, alimentaţia, tradiţiile etc. În 

situaţia când elevii călătoresc ori sunt gazdele unor oaspeţi din străinătate, se încadrează în echipe 

internaţionale sau contactează cu profesori, antrenori, colegi educaţi în alte culturi, diferenţele vor 

apărea numaidecât şi vor genera întrebări, comportamente, atitudini, acţiuni. 

Provocarea propusă: 

În clasa în care învățați vine o delegaţie de elevi dintr-o altă ţară. Voi aţi hotărât că oaspeţii 

din străinătate trebuie să guste bucatele naţionale, în primul rând plăcinte şi sarmale. Aţi comandat 

la un local de alimentaţie publică produsele necesare, care v-au fost livrate la timp şi corect ; 

produsele arată extraordinar, aromele sunt pe măsură. Aţi aranjat frumos mesele, dar observaţi că 

oaspeţii nici nu gustă din bucate. Unii se interesează politicos despre ingrediente şi modul de 
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preparare, alţii doar susţin conversaţia, dar nimeni nu mănâncă. Înţelegeţi că există o problemă (de 

ce străinii nu sunt atraşi de aceste produse apetisante ?) şi că ei vor fi flămânzi cel puţin câteva ore, 

fiindcă aveţi un program artistic pentru două ore, apoi va dura ceva timp şi deplasarea. Cineva 

dintre oaspeţi tatonează terenul şi întreabă dacă este în localitate vreo pizzerie, un Mc Donald’s. 

Nu este! Ce veți face ca o gazdă ospitalieră, politicoasă, care înţelege şi acceptă diferenţele 

culturale? 

Formularea problemei. Elevii au avut sarcina de-a examina situaţia şi să înţeleagă de ce a eşuat 

tentativa lor de-a fi gazde ospitaliere. Problema rezidă în refuzul tacit al oaspeţilor de-a mânca: (a) 

un produs necunoscut, (b) într-o încăpere care nu este un local de alimentaţie (cu care sunt 

obişnuiţi!), chiar dacă este curată şi amenajată adecvat. Analiza problemei a implicat diferenţele 

culturale dintre elevii români şi delegaţia străină, constatarea faptului că orice produs venit din altă 

cultură poate trezi suspiciuni şi refuzul de a-l gusta. Din perspectiva gazdei, problema este legată 

şi de imagine: oaspeţii nu au apreciat oferta; probabil, au idei preconcepute despre oamenii din 

această localitate şi modul lor de trai. 

Lansarea unor ipoteze şi analiza lor 

Elevii lansează diferite ipoteze, cum ar fi: 

a) Problema foamei se va rezolva, dacă oaspeţilor li se va propune altceva: fructe locale, biscuiţi, 

chipsuri, suc, ceai, ceea ce se mai poate găsi în cantina şcolii sau în magazinele din preajmă şi ce 

face parte din circuitul universal de produse. 

b) Oaspeţii vor încerca să guste bucatele oferite, dacă li se va descrie detaliat cum se prepară, 

convingându-i că plăcinta e ceva similar cu pizza, iar sarmalele au o circulaţie largă în mai multe 

ţări din Europa de Sud-Est. 

c) Pentru a evita un disconfort (o delegaţie de tineri înfometaţi este practic obligată să asiste la un 

concert pe care îl percepe la fel ca bucatele), urmează să se renunţe la programul artistic şi să se 

reducă la minimum vizita. 

d) Incidentul va fi muşamalizat, dacă ei (elevii, profesorii) se vor face că nu observat refuzul 

oaspeţilor de-a consuma plăcinte şi sarmale. 

e) Incidentul va fi depăşit, dacă gazdele vor continua să mănânce cu poftă şi să-i îndemne pe 

oaspeţi măcar să guste; într-un astfel de context, cei mai flămânzi şi curioşi vor ceda. 

f) Problema se poate soluţiona prin discuţie: să-i întrebe deschis: de ce nu mănâncă şi să discute 

situaţia; e posibil să nu fie flămânzi, să nu fie o oră potrivită pentru regimul lor alimentar. 
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g) Gazdele trebuie să arate că le-a deranjat/supărat această atitudine şi să accentueze în discursuri 

diferenţele dintre culturi, modul de viaţă etc. Aceasta nu va rezolva problema, dar, cel puţin, vor 

face măcar ceva pentru a-şi salva demnitatea, reputaţia de popor ospitalier. 

h) Fiecare trebuie să raporteze la sine o astfel de experienţă: Ce ar face, dacă i s-ar propune, în 

timpul unei vizite, ceva de mâncare, despre care nu ştie ce este, cum se prepară şi în ce condiţii a 

fost pregătit. 

Elevii au lansat mai multe sau mai puţine variante de soluţionare a problemei, le-au rebutat 

pe unele, le-au considerat aplicabile pe altele şi le-au aranjat într-o ordine. Mai departe fiecare 

grup a argumentat, în proiectul lor, doar câte o soluţie, pe care o consideră cea mai potrivită. 

  

Formularea şi prezentarea soluţiilor în cadrul proiectelor 

În funcţie de modul în care au lucrat, elevii au prezentat soluţiile la care au ajuns, aducând 

două-trei argumente, prin care să explice de ce au optat pentru această rezolvare. Mai mult decât 

atât, proiectul a conținut anumite imagini selectate de elevi, care reflectau subiectul propus. Unele 

grupe de elevi au prezentat câte un fragment video creat de ei, care reflecta, de asemenea, subiectul 

proiectului. [Anexa 23]  

Obiectivul de evaluare construit pe demonstrarea competenţei culturale şi interculturale: Elevul 

este capabil să analizeze problemele legate de diferenţele culturale ale persoanelor care 

contactează, oferind soluţii plauzibile, pertinente, civilizate. În urma analizei studiului de caz, a 

fost utilizată grila generală de evaluare, care ne-a permis să delimităm nivelul minim, mediu şi 

avansat.  

Tabelul 3. 13. Model de grilă de evaluare 

Nivel de 

competență 

intercultural

ă 

 

Gimnaziu 

ELEVUL 

MINIM Înţelege situaţia prin raportare la diferenţele culturale ale persoanelor sau 

comunităţilor implicate; rezolvă la nivel acceptabil sarcinile formulate în raport 

cu educația interculturală. 

MEDIU Poate formula două-trei variante logice de soluţionare a sarcinilor propuse, 

ţinând cont de specificul cultural al persoanelor implicate; aplică bine 

competențele sale interculturale. 

AVANSAT Poate alege o variantă optimă de soluţionare, proprie sau lansată de colegi, 

demonstrând asertivitate şi comportament civilizat; rezolvă la nivel foarte bun 

sarcinile în raport cu EI. 
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În Figura 3. 13. prezentăm nivelul de competență interculturală în cadrul ambelor eșantioane 

 

 

Figura 3. 13. Nivelul competenței interculturale (etapa post experiment) 

 

Conform rezultatelor din ambele probe, am dedus nivelul de competență interculturală în 

baza criteriilor grilei propuse anterior. Astfel, 9% la nivel minim în grupul experimental; nivel 

mediu 41% și avansat 50%. În cadrul grupului martor 17% predomină la nivelul avansat, 40% 

nivelul minim și 43% nivelul mediu. Constatăm că nivelul avansat al EE este cu 33% diferența 

de EM, nivelul mediu 2% diferența și nivelul minim este de 31% diferența. 

            Aceste date ilustrează, astfel, că activitatea de formare a competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale a fost una rezultativă, instrumentele aplicate au generat schimbări 

apărute în timp, ce asigură valorificarea competenței respective. Existând mai multe perspective 

asupra formării, au fost dinamizate mai multe relații educaționale: unele subordonând, iar altele 

precedând formarea. Conturarea unei imagini cuprinzătoare a variabilității semnificative a 

Tehnologiei referențiale FCIE (10) aduce în atenție date relevante. 
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3.4. Concluzii la capitolul 3 

1. Reflecțiile asupra datelor furnizate în experimentul pedagogic indică faptul că realizarea 

educației interculturale trebuie să pună accentul atât pe definirea și înțelegerea fenomenului 

respectiv ca atare, cât și pe diverse consultări oferite elevilor în contextul problematic al înțelegerii 

și interpretării. Realizarea educației interculturale și formarea competențelor interculturale implică 

dimensiuni importante, care dobândesc specificitate în funcție de particularitățile domeniului și de 

sarcinile formulate: diferențe culturale, variante culturale, tradiții, comportament specific, 

patriotism, valori etc. Selectarea instrumentarului de formare trebuie să ia în considerare prestația, 

performanțele elevilor implicați, care condensează esențele procesului formativ. Importanța 

identificării atitudinilor, preferințelor, gândurilor elevilor, după cum am constatat, poate sprijini 

procesul de formare și de resemnificare a procesului formativ, păstrând un raport convenabil, 

întrecunoaștere, acceptare, aplicare și asigurând o sedimentare relativ stabilă a noului. 

2. În contextul activităților de formare realizate în baza Tehnologiei referențiale FCIE (10) s-a 

constatat prezența activă a elevilor în toate evenimentele formative, ca receptori, transmițători și 

participanți, exprimându-și deschis atitudinile, sentimentele, opiniile, stabilind o relație 

educațională stimulativă într-o diversă varietate de comportamente, fapt care a generat o implicare 

intensivă în formarea competenței interculturale. 

3. Prin activitățile întreprinse s-a probat interesul pentru experiența de învățare a specificului 

interculturalității, elevii manifestând curiozitate, chiar dacă de multe ori acest lucru genera și 

aspecte de disconfort cognitiv. Dezvoltarea tendinței de a mai cunoaște, stimularea dorinței de a 

descoperi, de a se angaja au fost elemente co-formative. Conform rezultatelor din ambele probe, 

s-a constatat o diferență de 33% a eșantionului experimental față de cel martor. Aceste date 

ilustrează astfel, că activitatea de formare a competenței culturale elevilor din clasele gimnaziale 

a fost una rezultativă, instrumentele aplicate au generat schimbări apărute în timp, ce asigură 

valorificarea competenței respective. Existând mai multe perspective asupra formării, au fost 

dinamizate mai multe relații educaționale: unele subordonând, iar altele precedând formarea.  
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Reflecțiile teoretice, considerațiile, analizele și demersurile structurate în capitolele 

respective sunt circumscrise unei viziuni de natură socioculturală, configurată de câteva 

dimensiuni solidare din punct de vedere funcțional. Ele sugerează faptul că procesul de formare a 

competenței interculturale în context școlar este fundamental dinamic și face parte dintr-un 

fenomen educațional esențial. Dimensiunea culturală „trece sub controlul” elevilor care învață, 

având consecințe asupra multiplelor componente ale procesului educațional. Sintetizarea liniilor 

de forță ale investigațiilor converge, reprezentativ, în următoarele concluzii generale. 

1. Prin sintetizare reflexivă s-a stabilit că viziunea oferită de contextul teoretic sporește ideea 

oportunității cercetării problematicii respective. În baza studierii conceptelor de bază: diversitate 

culturală, abordare interculturală, educație interculturală, competență interculturală a fost 

argumentată importanța educației interculturale în procesul de dezvoltare și educație pentru elevi. 

Astfel, se demonstrează conexiunea indubitabilă dintre valorile culturale și nivelul de educație, 

respectiv comportament, materializat în competența interculturală formată elevilor din clasele 

gimnaziale. În egală măsură, reperele ideatice prezentate stau la baza postulatului care susține 

influența pe care o au comportamentele ce acționează asupra educației și rolul pe care îl are 

educația interculturală asupra modelării conduitei prosociale a elevilor din clasele gimnaziale 

(Capitolul 1, subcapitolul 1.2.). 

2. S-a stabilit care sunt premisele diversității culturale în educație și cum este exprimată 

diversitatea culturală prin proiecte interculturale. De asemenea, s-a ilustrat care sunt calitățile 

persoanei multiculturale și care sunt prioritățile ce ar trebui atinse pentru formarea competenței 

interculturale. În opinia cercetătorilor, cel mai ușor se poate forma competența interculturală prin 

învățarea de noi comportamente (de la alții), însușirea unor modalități noi de soluționare a 

problemelor, fapt care ne orientează spre reconcilierea valorilor culturale. De altfel, în baza 

orientărilor holistice ale educației și a principiilor educației interculturale, s-a constatat 

interdependența dintre educația morală, educația pentru drepturile cetățenești și educația 

interculturală, care contribuie la formarea competenței interculturale a elevilor din clasele 

gimnaziale (Capitolul 1,  subcapitolul 1.1.). 

3. În ceea ce privește ilustrarea problemelor educației interculturale, urmând ideea mai 

multor sinteze, s-a constatat că un rol aparte îl au dimensiunile fundamentale ale educației 

interculturale și principiile care stau la baza activității de predare-învățare-evaluare eficientă, acolo 

unde funcționează colective de elevi aparținând grupurilor minoritare alături de majoritari. Logic 

vorbind, investigarea și sublinierea conceptelor de bază a facilitat scoaterea în evidență a 

elementelor fundamentale promovate de educația interculturală, necesare formării competenței 

interculturale. Prin analiza trăsăturilor caracteriale raportate la specificitatea vârstei elevilor din 

clasele gimnaziale în contextul formării competenței interculturale, a fost elaborată  Matricea 

strategiilor educative raportată la specificitatea trebuințelor elevilor din clasele gimnaziale în 

vederea formării competenței interculturale. La baza conceperii acesteia, care reprezintă un 

valoros instrument de lucru pentru cadre didactice, a stat studierea și analiza documentelor de 

specialitate și lucrările cercetătorilor în domeniu. De asemenea, a fost conceptualizată Schema 

Raportului valori interculturale-valori social morale, care este un instrument pedagogic necesar 

profesorilor în procesul didactic, în vederea formării competenței interculturale a elevilor 

(Capitolul 2, subcapitolul 2.2.). 
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4. Logica raționamentelor a impus, evident, ilustrarea importanței abordării interdisciplinare 

a educației interculturale pentru învățământul gimnazial, ca o consecință firească a faptului că 

formarea competenței interculturale se realizează la nivelul mai multor discipline socio-umane. 

Astfel, prezentarea corelațiilor dintre unele discipline școlare cu educația interculturală, conduc la 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. Au fost clarificate aspectele 

dezbătute printr-o abordare multiplă, din perspectiva mai multor discipline în vederea formării 

competenței interculturale (Capitolul 2, subcapitolul 2.1.; 2.2.). 

5. Pentru a înțelege în rădăcinile sale dialectice procesul de formare a competențelor 

interculturale, a fost stabilit interesul cadrelor didactice cu privire la formarea competenței 

interculturale și necesitatea pregătirii acestora în domeniul educației interculturale. Aplicarea 

Constructului de pregătire a cadrelor didactice în vederea formării competenței interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale a confirmat ideea că activitatea de formare a cadrelor didactice 

poate conduce ulterior la rezultate mai bune în formarea competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale. Având în vedere faptul că CI este efectul conexiunii dintre componenta 

afectivă, cognitivă, relaționară (comportamentală) și pregătirea didactică a profesorilor, au fost 

precizați parametrii de ordin psihologic, pedagogic și social, specifici formării CI a elevilor din 

clasele gimnaziale. De asemenea, a fost evidențiată dimensiunea normativă, teleologică, 

decizională, operațională și apreciativă a educației interculturale  (Capitolul 2, subcapitolul 2.3). 

6.  Reflecțiile asupra datelor furnizate în experimentul pedagogic indică faptul că realizarea 

educației interculturale trebuie să pună accentul atât pe definirea și înțelegerea fenomenului 

respectiv ca atare, cât și pe diverse consultări oferite elevilor în contextul problematic al înțelegerii 

și interpretării. Realizarea educației interculturale și formarea competenței interculturale implică 

dimensiuni importante, care dobândesc specificitate în funcție de particularitățile domeniului și de 

sarcinile formulate: diferențe culturale, variante culturale, tradiții, comportament specific, 

patriotism, valori etc. (Capitolul 2, subcapitolul 2.3; capitolul 3, subcapitolul 3.2.). 

7. S-a dedus analitic că selectarea instrumentarului de formare trebuie să ia în considerare 

prestația, performanțele elevilor implicați, care condensează esențele procesului formativ. 

Importanța identificării atitudinilor, preferințelor, gândurilor elevilor, după cum s-a constatat, 

poate sprijini procesul de formare și de resemnificare a procesului formativ, păstrând un raport 

convenabil între cunoaștere, acceptare, aplicare și asigurând o sedimentare relativ stabilă a noului. 

În contextul activităților de formare realizate în baza Tehnologiei referențiale FCIE (10) s-a 

constatat prezența activă a elevilor în toate evenimentele formative, ca receptori, transmițători și 

participanți, exprimându-și deschis atitudinile, sentimentele, opiniile, stabilind o relație 

educațională stimulativă într-o diversă varietate de comportamente, fapt care a generat o implicare 

intensivă în formarea competenței interculturale. Exemplele oferite în cadrul experimentului 

pedagogic au pus în evidență faptul că activitățile întreprinse au probat interesul pentru experiența 

de învățare a specificului interculturalității, elevii manifestând curiozitate. Dezvoltarea tendinței 

de a mai cunoaște, stimularea dorinței de a descoperi, de a se angaja au fost elemente co-formative. 

Conform rezultatelor din ambele probe, s-a constatat o diferență de 33% a eșantionului 

experimental față de cel martor. Aceste date ilustrează, astfel, că activitatea de formare a 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale a fost una rezultativă, instrumentele 

aplicate au generat schimbări apărute în timp ce asigură valorificarea competenței respective. 
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Existând mai multe perspective asupra formării, au fost dinamizate mai multe relații educaționale 

(Capitolul 3, subcapitolul 3.2., subcapitolul 3.3.). 

 Intenția noastră principală nu a fost de a substitui o modalitate de formare prin alta, ci, mai 

degrabă, de a aduce în prim-plan o gamă largă de posibilități interpretative în desemnarea 

pedagogică a formării competenței interculturale a elevilor prin fundamentarea Modelului formării 

competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale), construit conform a patru niveluri de 

bază: reperele teoretice (diversitatea culturală, abordarea interculturală, educația interculturală); 

scopul abordării fenomenului pedagogic respectiv; componenta metodologică; tehnologia 

referențială (Capitolul 2, subcapitolul 2.4).  

În context cu cele nominalizate, conchidem că rezultatele obținute în cadrul experimentului 

pedagogic au contribuit la soluționarea problemei științifice, care s-a configurat în necesitatea 

determinării reperelor pedagogice teoretico-aplicative de conceptualizare, proiectare, organizare, 

realizare a unor activități de formare co-curriculară sau extracurriculară a competenței 

interculturale, în contextul promovării tot mai active la nivel european a necesității formării 

competențelor-cheie ale elevilor, printre care se înscrie și competența-cheie de sensibilizare și 

expresie culturală,structurate în Modelului de formare a competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale în vederea racordării la cerințele actuale din învățământ.  

Problema și scopul cercetării au fost soluționate datorită realizării obiectivelor: 

1. Stabilirea cadrului teoretic al educației interculturale, a competenței și competenței 

interculturale, prin studiul și dezvoltarea conceptelor de bază. 

2. Studierea factorilor generatori ai diversității culturale (globalizarea, demografia, migrația, 

refugiații, diversitatea lingvistică), ca semnificații ale schimbărilor educaționale. 

3. Examinarea specificului abordării interculturale și a formării competențelor interculturale a 

elevilor din clasele gimnaziale (evoluție, caracteristici, funcții, perspective, dimensiuni, accepții), 

ca factor de reușită în construirea demersului educațional de formare a competenței interculturale 

a elevilor din clasele gimnaziale. 

4. Elaborarea Tehnologiei referențiale de formare a competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale, ca instrument formativ de bază. 

5. Valorificarea experimentală a Tehnologiei referențiale și validarea rezultatelor obținute în 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

   În mod rezumativ și în context cu cercetarea realizată, propunem următoarele recomandări: 

• Prin sintetizarea rezultatelor aplicării Tehnologiei referențiale FCIE (10) este oportună 

conceperea și punerea în aplicare a ODS - Opționalului la decizia școlii ,,Prin diversitate 

culturală la comunicare interculturală” ca o necesitate obiectivă,  adresat elevilor din 

clasele gimnaziale, care ar fi axat pe valorile interculturalității din perspectiva schimbărilor 

în educație, determinate de transformările care au loc în societate. 

• Elaborarea Ghidului didactic pentru elevi ,,Călătoria mea interculturală”, care ar pune în 

valoare diverse aspecte ale interculturalității din perspectiva pedagogiei constructiviste în 

calitatea sa de teorie a cunoașterii viabile, prin constructe clădite experențial de către elevi.  

• Rezultatele cercetării pot repera fenomenul formării competențelor interculturale ale 

elevilor, prin conceperea unei lucrări fundamentale ”Metodologia interculturalității 

pedagogice”, care ar pune bazele metodice ale domeniului respectiv, ghidând cadrele 
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didactice în acest proces formativ, clarificând teoretico-aplicativ esențele fenomenului de 

interculturalitate.  

• Dezideratele actuale ale formării continue a cadrelor didactice preuniversitare pot fi 

realizate și prin valorificarea rezultatelor cercetării date la activitățile de formare, în 

contextul dezvăluirii priorităților formative. În acest scop, poate fi structurat un Pachet 

formativ cu genericul „Identitatea culturală și perspectiva interculturală – dialog cultural și 

educațional”. 

    

 Cercetarea realizată deschide perspective noi și reale pentru investigarea valorilor 

interculturalității din perspectiva schimbărilor în educație, determinate de transformările care au 

loc în societate. 
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RECOMANDĂRI 

 

• Prin sintetizarea rezultatelor aplicării Tehnologiei referențiale FCIE (10) este oportună 

conceperea și punerea în aplicare a ODS - Opționalului la decizia școlii ,,Prin diversitate 

culturală la comunicare interculturală” ca o necesitate obiectivă, adresat elevilor din clasele 

gimnaziale, care ar fi axat pe valorile interculturalității din perspectiva schimbărilor în 

educație, determinate de transformările care au loc în societate. 

• Elaborarea Ghidului didactic pentru elevi ,,Călătoria mea interculturală”, care ar pune în 

valoare diverse aspecte ale interculturalității din perspectiva pedagogiei constructiviste în 

calitatea sa de teorie a cunoașterii viabile, prin constructe clădite experiențial de către elevi.  

• Rezultatele cercetării pot repera fenomenul formării competenței interculturale a elevilor, 

prin conceperea unei lucrări fundamentale ”Metodologia interculturalității pedagogice”, 

care ar pune bazele metodice ale domeniului respectiv, ghidând cadrele didactice în acest 

proces formativ, clarificând teoretico-aplicativ esențele fenomenului de interculturalitate.  

• Dezideratele actuale ale formării continue a cadrelor didactice preuniversitare pot fi 

realizate și prin valorificarea rezultatelor cercetării date la activitățile de formare, în 

contextul dezvăluirii prorităților formative. În acest scop, poate fi structurat un Pachet 

formativ cu genericul „Identitatea culturală și perspectiva interculturală – dialog cultural și 

educațional”. 
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ANEXE 

Anexa 1. Chestionar pentru elevi în etapa pre-experiment 

Importanța pe care o acordă elevii din clasele gimnaziale educației interculturale în 

vederea formării competenței interculturale 

 

Chestionarul pe care te invit să îl completezi are ca scop obținerea unor date referitoare la educația 

interculturală desfășurată în Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș. 

1. Îți place ora de educație interculturală? DA/NU 

2. Dorești să primești mai multe informații în domeniul educației interculturale sau ai alte așteptări? 

3. Dorești ca orele de educație interculturală să fie bazate pe activități practice sau să fie ca acum? 

4. Consideri că educația interculturală contribuie la pregătirea ta pentru viață (sudarea echipei, 

dezvoltarea prieteniei, limitarea discriminării, interacțiune deschisă cu elevii aparținând unor grupuri 

entice, de altă cultură, rasă, condiție socială etc)? 

5. Încercuiește abilitățile pe care crezi că le ai. 

a) artistice  

b) digitale 

c) sportive 

d) practice, gospodărești, tehnologice, meșteșugărești  

6. Consideri că abilitățile sportive sunt folositoare în educația interculturală? 

7. Consideri abilitățile artistice sunt folositoare în educația interculturală? 

8. Consideri abilitățile digitale sunt folositoare în educația interculturală? 

9. Consideri că abilitățile practice gospodărești, tehnologice, meșteșugărești etc. sunt folositoare în 

educația interculturală? 

10. Consideri că orele de educație interculturală sunt folositoare? 

11.Părinții îți condiționează participarea la activitățile interculturale, dacă obții note bune la alte materii? 

Care sunt materiile? 

Mulțumim de colaborare ! 
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Anexa 2. Chestionar pentru profesori – etapa pre-experiment 

Implicarea profesorului în activitățile interculturale cu elevii 

Chestionarul pe care vă invit să îl completați are ca scop obținerea de date referitoare la educația 

interculturală desfășurată în Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș. 

 Educația interculturală înseamnă interacțiunea dintre valorile specifice grupurilor cu care vin oamenii în 

contact prin bogăția limbajului, a tradițiilor, obiceiurilor și a specificității din toate domeniile vieții social-

economice și culturale, este un bun prilej de cooperare, ajutor reciproc, toleranță, formarea spiritului civic 

și limitarea disesiunilor sau a strărilor conflictuale dintre minoritari și populația majoritară. 

Unele întrebări au mai multe variante de răspuns. În acest caz trebuie să alegeți pe cea care se potrivește 

cel mai bine situației dvs. Aceasta se alege prin încercuire. Alte întrebări sunt închise, la care vei răspunde 

prin DA sau NU și sunt și întrebări deschise, la care veți da un singur răspuns. 

Trebuie să știți, că nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite, ci doar răspunsuri care se potrivesc 

părerii dvs. 

Vă rog să completați următorii itemi referitori la activitățile extracurriculare, având ca scop formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale. 

Datele factuale nu mai sunt surprinse în prezentul chestionar, deoarece profesorul are datele despre: 

- Diferențele de gen ale elevilor; 

- De vârstă; 

- De etnie. 

Prin urmare, vă rog să răspundeți sincer următoarelor întrebări: 

1. În opinia dvs. timpul de o oră pe săptămână este suficient pentru formarea competenței 

interculturale a elevilor din clasele gimnaziale? 

 

DA NU 

 

 

2. Cum considerați că se poate implica profesorul în limita Programei școlare: 

 

o oră/săptămână două ore/săptămână 

 

 

3. Cât de implicat sunteți în activitățile extracurriculare? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

4. Implicarea dvs. în activitățile extracurriculare cu elevii este de aproximativ: 

90% 80% 70% 50% 

 

 

5. Care dintre următoarele activități extracurriculare contribuie la formarea competenței 

interculturale? 

 în 

totalitate 

în mare 

măsură 

în mică 

măsură 

deloc 

jocuri libere     
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proiecte extracurriculare de tip ,,Erasmus”     

lucrul în echipă     

acțiuni social-caritabile     

activități bazate pe jocuri de echipă     

invitarea unor persoane pentru prezentarea meșteșugurilor 

zonei 

    

concursuri tehnico-aplicative tip ,,Prietenii pompierilor”     

concursuri educaționale în domeniul artistic-vizual-tehnic     

acțiuni de voluntariat pentru protejarea mediului și dezvoltare 

durabilă (plantat pomi, colectarea selectivă a deșeurilor etc) 

    

invitarea unor persoane mai tinere, ca exemple de reușită 

școlară și profesională din rândul minorităților naționale. 

    

serbări școlare, evenimente culturale     

lecții la dirigenție bazate pe invitarea unor specialiști din 

domeniul: -cultural 

-juridic 

-asistență socială 

-Oficiul pentru Migrația persoanelor 

-Organizația ,,Crucea Roșie” 

-Asociația ,,Cercetașii României” 

-Poliția Română – Direcția pentru Combaterea Crimei 

Organizate și a Traficului de Persoane 

    

 

6. Considerați că activitățile extracurriculare contribuie la o mai bună pregătire a elevilor? 

 în totalitate în mare 

măsură 

în mica 

măsură 

deloc 

DA     

NU     

 

7. Considerați că activitățile extracurriculare contribuie la educarea elevilor în vederea 

formării unor atitudini și abilități profesionale? 

DA 

 

NU 

 

Dacă răspunsul dvs este da, atunci care sunt aceste abilități? 

a) abilități artistice 

b) abilități sportive 

c) abilități tehnice 

d) abilități digitale 

e) abilități practice 

 

8. Dacă cineva v-ar propune să vă implicați în activități extracurriculare la nivelul școlii, fără 

a fi remunerat, în ce măsură ați accepta? 

în totalitate în mare măsură 

 

în mică măsură deloc 
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9. Considerați că activitățile extracurriculare constituie mijloace de cunoaștere și inter-

cunoaștere a elevilor? 

 în totalitate în mare 

măsură 

în mica 

măsură 

deloc 

DA     

NU     

 

10. Apreciați că activitățile extracurriculare contribuie la depășirea barierelor interculturale și 

interetnice? 

 în totalitate în mare 

măsură 

în mica 

măsură 

deloc 

DA     

NU     

 

11. Considerați că ar fi necesare cursuri de pregătire a cadrelor didactice în domeniul educație 

interculturală (gimnaziu)? (DA sau NU) 

12. Considerați că sunt suficiente materialele didactice existente în acest moment pentru orele 

de educație interculturală?  

(DA sau Nu)
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Anexa 3. Răspunsurile cadrelor didactice la chestionarul aplicat în etapa pre-

experimentului 

• În procent de 72% dintre cadrele didactice consideră că nu cunosc suficient de bine specificul 

disciplinei educație interculturală; 

• În procent de 83% dintre cadrele didactice consideră că sunt necesare mai multe resurse 

educaționale pentru disciplina educație interculturală; 

• În procent de 80% dintre cadrele didactice consideră că este necesară o pregătire (formare) 

continuă la subiectul formării competenței interculturale; 

• În procent de 48% dintre cadrele didactice doresc să se implice în activități extracurriculare 

pentru formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale; 

• În procent de 33% dintre cadrele didactice consideră că prin orele de educație interculturală 

se dezvoltă abilitățile elevilor: digitale, practice (gospodărești), artistice, sportive etc.  

• În procent de 36% dintre cadrele didactice consideră că educația interculturală îl formează 

pe elev pentru integrare socio-profesională; 

• În procent de 28% dintre cadrele didactice consideră că educația interculturală contribuie la 

limitarea prejudecăților, discriminării, marginalizării, excluziunii sociale etc; 

• În procent de 42% dintre cadrele didactice consideră că prin ora de educația interculturală 

elevii prețuiesc mai mult cultura, tradițiile, patrimoniul național; 

• În procent de 32% dintre cadrele didactice consideră că prin orele de educația interculturală se 

formează spiritul civic, de solidaritare, acceptare, interacțiune, înțelegere, cu cei care aparțin 

altor culturi, sunt de altă etnie, rasă, religie, condiție socială sau din grupuri dezavantajate. 
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Anexa 4. Răspunsurile elevilor chestionați în etapa pre-experimentului pedagogic 

• în procent de 75% elevii nu sunt mulțumiți de educația interculturală pe care o primesc la 

școală, pentru că în timpul acestei ore fac istorie, matematică etc; 

• în procent de 52% elevii au alte așteptări decât informarea lor în domeniul educației 

interculturale; 

• în procent 80% dintre elevi doresc activități practice la orele de educație interculturală; 

• în procent de 28% dintre elevi consideră că educația interculturală contribuie la pregătirea lor 

pentru viață (sudarea echipei, dezvoltarea prieteniei, limitarea disciminării, interacțiune 

deschisă cu elevi aparținând unor grupuri entice, de altă cultură, rasă, condiție socială etc); 

• în procent de 25% dintre elevi consideră abilitățile lor sportive sunt folositoare în educația 

interculturală; 

• în procent de 22%, dintre elevi consideră abilitățile lor artistice sunt folositoare în educația 

interculturală;  

• în procent de 21% dintre elevi consideră abilitățile lor digitale sunt folositoare în educația 

interculturală; 

• în procent de 33% dintre elevi consideră abilitățile lor practice gospodărești, tehnologice, 

meșteșugărești etc. sunt folositoare în educația interculturală; 

• în procent de 38% dintre elevi consideră că orele de educație interculturală nu sunt 

folositoare. 

• în procent de 48% dintre elevi susțin că părinții le condiționează participarea la activitățile 

interculturale, dacă obțin note bune la alte materii (română, matematică, istorie, limbi 

străine, geografie etc). 
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Anexa 5. Test – etapa de constatare pentru elevi 

Testul pe care te invit să îl completezi este anonim și are ca scop: stabilirea nivelului tău de 

cunoștințe în domeniul Educație interculturală 

 

 

1.Numește câte o trăsătură a fiecărei comunități etnice (turci, români, maghiari, romi, italieni, 

germani) 

...................................................................................................................................... 

2.Precizează trei tradiții culturale care trebuie prețuite și transmise generațiilor viitoare. 

.................................................................................................................................. 

3. Numește trei creații populare românești sau ale altor etnii din România. 

................................................................................................................................. 

4.Ce elemente ale patriotismului românesc sau ale altor etnii ar trebui promovate mai des în 

localitate? 

.................................................................................................................................... 

5.Încercuiește elementele culturale românești pe care le poți promova tu în zonele unde călătorești: 

Călușul oltenesc, mărțișorul, colindele, Doina, Balada, țesutul iei, covoarele oltenești, bucătăria 

românească. 

6. Scrie cărei țări aparțin următoarele bunuri de patrimoniu imaterial: Colosseum .................,  

Piramide.............................., Turn Eiffel........................., Voroneț............................................ 

7. Numește care sunt evenimentele de ceremonial local cu prilejul: nașterii, căsătoriei, decesului 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Scrie trei mănăstiri din România………………………………………………………….. 

9. Pe o scală de la 1-5 cât apreciezi necesitatea orei de educație interculturală? ……………. 

De ce? Argumentează! 

 

Mulțumim de colaborare! 
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Anexa 6. Chestionar pentru elevi în etapa de constatare: 

Importanța pe care o acordă elevii din clasele gimnaziale educației interculturale în 

vederea formării competenței interculturale 

 

Chestionarul pe care te invit să îl completezi are ca scop obținerea unor date referitoare la educația 

interculturală desfășurată în Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș. 

Educația interculturală înseamnă interacțiunea dintre valorile specifice grupurilor, cu care vin 

oamenii în contact prin bogăția limbajului, a tradițiilor, obiceiurilor și a specificității din toate domeniile 

vieții social-economice și culturale; este un bun prilej de cooperare, ajutor reciproc, toleranță, formarea 

spiritului civic și limitarea disesiunilor sau a strărilor conflictuale dintre minoritari și populația majoritară. 

Unele întrebări au mai multe variante de răspuns. În acest caz trebuie să încercuiești pe cea care se potrivește 

cel mai bine situației tale. Alte întrebări sunt închise, la care vei răspunde prin DA sau NU și sunt și întrebări 

deschise, la care ai să dai un singur răspuns. 

Trebuie să știi, că nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite, ci doar răspunsuri care se potrivesc 

părerii tale. 

Prin urmare, te rog să răspunzi sincer următoarelor întrebări: 

CRITERIUL 1 MOTIVAŢIE/NECESITATE (întrebările 1, 8, 9) 

Întrebarea 1 

a) Îţi place disciplina educaţie interculturală? DA/NU 

b)Ai vrea ca disciplina Educaţie interculturală să fie două ore/săptămână?DA/NU 

c)Ai vrea un curs opţional la Educaţie interculturală?DA/NU 

d) Ai vrea ca orele de educație interculturală să se desfăşoare cu mijloace moderne: calculatoare, 

videproiector, conexiune la internet, resurse digitale audio-video?DA/NU 

e) Ai nevoie de cunoştinţe de Educație interculturală pentru viață?DA/NU 

f) Este importantă cunoaşterea educației interculturale pentru dezvoltarea ta culturală?DA/NU 

Întrebarea 8  

Spune trei motive, de ce nu-ţi plac lecţiile de Educaţie interculturală? 

……………………………………………………………………………………………………… 

La întrebarea 9  

Scrie trei secrete ale unei lecţii atractive de educație interculturală. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

CRITERIUL 2 MIJLOACE DIDACTICE (întrebările 2, 3) 

Întrebarea 2 

Scrie în ordinea preferințelor tale care sunt mijloacele didactice pe care ai vrea să le folosiți la ora de 

educație interculturală: manual, fișe de lucru, calculatoare, videoproiector, resurse audio-video, 

conexiune la internet. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Întrebarea 3 

Încercuiește care sunt mijloacele de învățământ folosite cel mai des la ora de Educație interculturală? 

Manual, fișe de lucru, calculatoare, videoproiector, resurse audio-video, conexiune la internet.  

CRITERIUL 3 (ACTIVITĂȚI întrebările 4, 6) 

Întrebarea 4 

Alege activitățile preferate de tine pentru ora de Educație interculturală:  

1.activități de informare - folosind manualul; 

2.activități practic-aplicative. 
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Întrebarea 6 

Notează în ordinea preferințelor tale primele 11 activități care ai vrea să se desfășoare la ora de Educație 

interculturală:  

-excursii tematice 

-acțiuni social-caritabile 

-acțiuni social-educativ-sportive (cross, ,,Marș pentru viață” etc) 

-invitarea unor persoane din localitate pentru prezentarea meșteșugurilor specifice etniei altei etnii: 

confecționat scaune, împletit coșuri și măturoaie din răchită etc; 

-concursuri tehnico-aplicative de tipul ,,Prietenii pompierilor” și ,,Cu viața mea apăr viața”; 

-serbări și festivalurilor la nivel local și județean, național de promovare a diversității tradițiilor prin jocuri, 

dansuri și cântece; 

-concursul educaționale județene cum ar fi: ,,Mozaic interetnic – diferiți și totuși la fel”, ,,Datini și 

obiceiuri”, ,,Diversitatea – o șansă în plus pentru viitor”,  

-realizarea unor expoziții cu lucrări personale sau fotografii având ca tematică ,,Împreună vom reuși!”; 

-implicarea în proiecte educaționale interșcolare cu unități de învățământ din județ, din țară sau din diaspora 

istorică Republica Moldova, Ucraina, Serbia); 

-concursuri de îndemânare pentru preparate culinare, prelucrarea lemnului sau a lutului etc. (îndeletniciri 

specifice localității noastre); 

-plantarea unor pomi fructiferi (meri și pruni) în curtea Școlii Gimnaziale ,,I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI, 

județul Argeș (România); 

-inițierea jocului cu titlul: ,,Micii jurnaliști”, prin care să monitorizeze timp de patru zile un post de 

televiziune, radio sau ziar pentru a identifica mesajele pe care le promoveazădespre diversitatea culturală; 

-prezentarea unor filme tematice în baza cărora elevii să identifice asemănări și deosebiri culturale; 

-susținerea unui mini-proiect cu titlul: ,,Dacă aș fi ...” primarul localității pentru o zi, directorul școlii, 

polițist, medic, pădurar, ziarist, prefectul județului, ministrul educației, președintele României etc. Ce ai 

vrea să faci în calitatea pe care ți-o alegi? 

-vizitarea unor muzee, expoziții, localități care reflectă patrimoniul cultural/moștenirea culturală, tradițiile 

și obiceiurile diferitelor comunități/culturi; 

- prezentarea unui dans popular specific altei etnii și învățarea de către toții elevii; 

-scrierea unor eseuri cu tematică interculturală la Revista școlii noastre ,,Diferiți și totuși la fel”; 

-realizarea unui panou, care să cuprindă elemente specifice culturii românești și elemente specifice altor 

culturi; 

-rezolvarea unor exerciții: să se organizeze în grupe de câte cinci (în ordine alfabetică) și să scrie pe o foaie 

de flipchart, care sunt activitățile preferate ale grupului respectiv, de exemplu: să meargă la film, să asculte 

manele, să mănânce shaorma și să bea coca-cola. Considerați că grupul respectiv ar vrea să facă acest lucru 

la nesfârșit, toată viața? Sau fiecare membru simte nevoia de diversitate?; 

-prezentarea unor exemple cotidiene, în care avem nevoie de diversitate în societate; 

-analizarea unor imagini și identificarea criteriilor în baza cărora se produce diversitatea; 

-redactarea unui text de 5-10 rânduri în care să argumenteze rolul pozitiv al diversității culturale; 

-realizarea unor scurte filmări cu telefonul mobil sau camera video, în care să surprindă elementele 

diversității culturale din localitatea respectivă; 

-realizarea un afiș care să includă personalități de seamă din etnia ta și din cultura națională (activitate de 

lucru pe grupe); 

-scrierea unei liste cu primele cinci elemente culturale care vin mintea elevilor când spun: român, rom, turc, 

evreu, chinez, italian, german, francez etc.; 

-descrierea costumului popular al zonei din care provin elevii; 

-alcătuirea unor pliante care să cuprindă un simbol, o propoziție (un mesaj) și data când sunt sărbătorite 
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următoarele evenimente: 

Ziua Internațională a Minorităților (18 decembrie);  

Ziua Internațională a Romilor (8 aprilie);  

Ziua Internațională a Toleranței (16 noiembrie); 

Ziua Internațională a Prieteniei (30 iulie);  

Ziua Mondială a Diversității prin Cultură (21 mai); 

Ziua Internațională a Familiei (15 mai);  

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie);  

Ziua Limbii Române (la aceeași dată: 31 august și pentru România și pentru Republica Moldova);  

Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie);  

Ziua Drapelului Național (pentru România 26 iunie și pentru Republica Moldova 23 aprilie);  

Ziua Imnului național (29 iulie);  

Ziua Națională a României (1 Decembrie);  

Ziua Națională a Republicii Moldova (Ziua Independenței de Stat 27 august) etc.; 

-completarea unei fișe de lucru (activitate de grup) pe care să scrie: denumirea a zece state la alegere și 

elementul care îl definește cel mai bine (exemplu: Italia: pizza, Spania: coride; Turcia: shaorma, etc); 

-alcătuirea unor enunțuri care să cuprindă cuvintele: discriminare, toleranță, cultură, comunicare 

interculturală, patrimoniu, violență, abuz, etnie, solidaritate etc.; 

-identificarea unor grupuri minoritare care trăiesc în comunitatea respectivă și compararea cu grupul 

majoritar; 

-completarea unui interviu semi-structurat din care se poate concluziona:  

atașamentul față de valorile culturale; 

respectul pentru diversitate; 

interesul pentru emigrație; 

atenția acordată imigranților; 

atitudinea tolerantă etc; 

care sunt valorile în care cred cel mai mult: iubirea, credința, familia, sprijinul reciproc etc. 

-realizarea unei scurte compuneri plecând de la cerința: Imaginează-ți că locuiești pentru o zi într-o 

comunitate, într-o casă, în familia unui grup minoritar pe care îl judeci; care este experiența pe care ai trăit-

o?!; 

-scrierea pe caiet a cinci elemente de patrimoniu cultural din țara noastră, din județul nostru, din satul nostru 

sau dintr-o altă țară, la alegere; 

-descrierea în cinci rânduri a ceea ce crezi că s-ar întâmpla dacă elevii (oamenii în general) nu ar manifesta 

respect față de moștenirea culturală (fie ea materială sau spirituală); 

-accesarea internetului și scrierea a cinci din comorile românești, care sunt incluse pe lista de patrimoniu 

UNESCO; 

-formularea un anunț pentru inițierea unei excursii cu elevii din școală, urmând să viziteze obiectivele 

culturale din județ; enumerarea în anunțul respectiv a primelor 10 dintre aceste obiective culturale; 

CRITERIUL 4 (CONȚINUTURI, întrebarea 5) 

Alege care sunt temele tale preferate din manualul de Educație interculturală, clasa a VI-a: 

1.Diversitatea culturală 

2.Identitatea culturală 

3.Patrimoniul cultural 

4.Conservarea și promovarea moștenirii culturale 

5.Patriotismul și manifestările sale 

6.Societatea multiculturală sau societatea interculturală 

7.Principiile și valorile unei societăți interculturale 
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8.Provocările diversității 

9.Abateri de la principiile și valorile unei societăți interculturale 

10.Manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate 

11.Trăsături ale persoanei în societatea interculturală 

12.Comunicarea interculturală 

13.Dialogul intercultural 

14.Proiectele educaționale bazate pe schimb de experiență cu alte unități de învățământ. 

CRITERIUL 5 (CONDIȚII, întrebarea 7, 10) 

7. Încercuiește abilitățile pe care crezi că le ai. 

a) artistice  

b) digitale 

c) sportive 

d) practice, gospodărești, tehnologice, meșteșugărești  

10.Care este atitudinea părinților tăi referitoare la educația interculturală și la activitățile practice în 

care sunteți antrenați? 
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Anexa 7. Chestionar pentru profesori  

 ,,Trenul european” 

 

Instrucțiuni: Alegeți individual, trei persoane cu care v-ar plăcea cel mai mult să călătoriți și trei 

persoane cu care nu v-ar plăcea să călătoriți. În echipă, comunicați alegerile făcute și discutați 

motivele care au condus la aceste decizii. Încercați apoi să ajungeți la un consens, întocmind o 

listă comună cu trei persoane dorite și trei persoane nedorite.  

 

Veți călători cu trenul ,,Orient Expres” timp de o săptămână, de la Lisabona la Moscova. 

Aveți loc într-un compartiment cușetă pe care îl împărțiți cu alte trei persoane. Cu care dintre 

următorii pasageri preferați să călătoriți? 

 

1. Un soldat sârb din Bosnia; 

2. Un agent de schimb valutar elvețian supraponderal; 

3. Un disk-jokey italian, care aparent dispune de o sumă mare de dolari; 

4. Vânzătoare africană de produse din piele; 

5. Un tânăr artist care este seropozitiv; 

6. Un țigan din Ungaria proaspăt eliberat din închisoare; 

7. Un rapper german cu un stil de viață ,,alternativ”; 

8. Un naționalist basc care călătorește regulat în Rusia; 

9. Un acordeonist orb din Austria; 

10. Un student ucrainean care nu vrea să meargă acasă; 

11. O moldoveancă de vârstă mijlocie care nu are viză și are în brațe un copil de un an; 

12. Un suedez cu capul ras, aparent sub influența alcoolului; 

13. Un luptător din Belfast care, aparent merge la un meci de fotbal; 

14. O prostituată poloneză din Berlin; 

15. Un fermier francez care vorbește numai franceza și are un coș plin cu brânză puternic 

mirositoare; 

16. Un refugiat kurd stabilit în Germania, care se întoarce din Libia; 

17. O feministă olandeză convinsă agresivă.  
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Anexa 8. Auxiliarul didactic Educație interculturală clasa a VI-a pentru profesori 
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Anexa 9. Activități extracurriculare desfășurate cu elevii în perioada 2018-2022 

 

Nr 

crt 

Tipul 

activității  

Titlul Data  Certificat 

1 

Proiectul de 

dezvoltare 

instituțional

ă (PDI) 

Viziunea Școlii Gimnaziale  

,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș 

,,Prin implicarea tuturor, cu resursele de 

care dispunem, să avem o școală modernă, a 

progresului, incluzivă, o școală pentru noi toți. 

Conservăm tradiția, respectăm diversitatea, 

promovăm cultura și Educația” (Aprobată în 

Consiliul de Administrație din 03.09.2018. 

Director, Dorobanțu-Dina Roxana) 

 

 

 

 

01.09.2018 

Revista 

nr. 1/2021 

2 

 

Înființat Trupa de jocuri populare ,,Flori de mai” 

și Trupa de dans modern ,,Autentic” de la 

Școala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” 

ȚIȚEȘTI, județul Argeș. Pregătire și prezentare 

Spectacol aniversar 100 de ani de la Marea 

Unire, Casa de Cultură Țițești, 01.12.2018 

 

 

01.12.2018 Revista 

nr. 1/2021 

3 

 

 

 

Concurs 

Național 

 

Înființarea Trupei de teatru ,,Diamant” a Școlii 

Gimnaziale ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul 

Argeș și participarea la activități co-formative. 
Concurs Național ,,Călătoria mea interculturală”, 

coordonator, Oradea, ISJ Bihor, 22-24.03.2019 

https://argesulonl
ine.ro/mentiune-
pentru-elevii-
argeseni-la-
concursul-
national-
calatoria-mea-
interculturala/         
 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Diploma 

mențiune  

4 Expoziția 

internaționa

l 

Îndrumarea elevilor pentru Expoziția 

internațională, Proiect eTwinning ,,Enhancing 

Resilience Through Positive Conversation”, 

Dorohoi, 2019 

 Diploma 

674/ 

04.06.201

9 

 Organizare 

festival 

județean  

Festivalul județean de tradiții și obiceiuri de 

Crăciun, Casa de Cultură Țițești, 19.12.2018  
19.12.2018 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

5 Proiect 

interșcolar 

Lecție deschisă la Biblioteca din comuna Țitesti-

Arges, cu scopul socializării elevilor. 23.01.2019 
 

23.01.2019 

 

6 Activitate 

de orientare 

școlară și 

profesional

ă 

Lecția demostrativă ,,Alegerea unei cariere – 

Marina militară”, cu participarea studenților de 

la Universitatea Matitimă Constanța,  în 

parteneriat cu Academia Navală  ,,Mircea cel 

Bătrân” , invitați: contraamiral, comandant al 

Flotei, Șef al Statului Major al Forțelor Navale 

 

19.02.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

Revista 

nr. 1/2021 
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din România - dr. Mihai Panait și colonel Cornel 

Pavel, la Școala Țițești-Argeș 19.02.2019 

  

7 Activitate 

de orientare 

școlară și 

profesional

ă 

Lecția deschisă cu tema: ,,Alege o profesie: 

cariera militară”; ofițer Iordache Laurențiu 

Centrul Militar Județean Argeș, director 

Dorobanțu-Dina Roxana, 20.02.2019 

 

20.02.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

8 Vizită la 

muzeu 

Vizită cu elevii la Muzeul etnografic din Țițești, 

muzeograf Gheorghe Duțulescu, 08.03.2019 

 

08.03.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 
 

Revista 

nr. 2/2021 

 

9 Vizita la 

liceu – 

Orientare 

școlară și 

profesional

ă 

Vizita la Liceul Stâlpeni-Argeș, pentru orientare 

școlară și profesională, coord. director 

Dorobanțu-Dina Roxana, 9.03.2019 

https://sites.goog
le.com/view/coal
aietiarge/pagina-
de-pornire 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

Revista 

nr. 2/2021 

10 Abilități 

practice 

Mestesuguri de ,,ieri” din comuna Țițești-Argeș. 

Prezentarea unor meșteșuguri din comuna 

noastră (invitarea unor meseriași, (prelucrare 

lemn: scaune, butoaie etc) 20.03.2019 

 

20.03.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

 

11 Activități 

de lucru în 

echipă 

Activități administrative cu elevii (adunat 

frunzele, văruit pomii etc) în Grădina Școlii 

Țițești, Argeș, 26.03.2019 

 

 

22.03.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

 

12 Activitate 

culturală 

,,Unirea Basarabiei cu România!” Serbare și 

Expoziție cu desene în tematica evenimentului. 

Sala de ședințe a Consiliului Local Țițești-Argeș, 

26.03.2019 

 

26.03.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

 

13 Invitarea 

unor 

persoane 

din 

localitate 

Meșteșuguri vechi din zona noastră ,,predate” 

generației tinere! (împletit coșuri din răchită) 

14.04.2019 

14.04.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

 

14 Acțiune 

social-

caritabilă 

Acțiunea social-caritabilă ,,Împreună pentru 

George”! Banii obținuți au fost direcționați spre 

o cauză umanitară, organizată la Țițești-Argeș 

15.04.2019. 

 

15.04.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 
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15 Concurs 

tehnico-

aplicativ 

Pregătire pentru Concursul tehnico-aplicativ 

,,Prietenii Pompierilor”, coord. director 

Dorobanțu-Dina Roxana, la Unitatea Militară de 

Pompieri Mioveni-Argeș, 12.05.2019 

 

12.05.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

16 Concurs 

tehnico-

aplicativ 

Concursul județean ,,Prietenii Pompierilor”, 

Locul I, organizator ISJ Argeș și ISU Argeș, 

15.05.2019 

15.05.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

17 Organizare 

Concurs 

județean, 

creație 

literară 

Concursul județean ,,Diferiți și totuși la fel”, 

desfășurat la Școala Gimnazială ,,I.C. 

Lăzărescu” Țițești, județul Argeș, 17.05.2019 

 

17.05.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

18 Activitate 

administrati

vă 

Ecologizare în grădina Școlii Gimnaziale Țițești-

Argeș, 25.05.2019 

 

25.05.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

19 Serbare 

pentru  

,,Ziua 

Eroilor” 

Serbare pentru ,,Ziua Eroilor”; Realizarea unui 

panou cu produse meșteșugărești din localitatea 

(coșulețe de răchită), 29.05.2019 

29.05.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

20 Lecție 

deschisă - 

patriotismu

l 

Lecția deschisă la Dirigenție, ,,Ce este dragostea 

de patrie?!”-  invitat veteranul de război, prof. 

Constantin Năstase (în vârstă de 103 ani), la 

Școala Gimnazială Țițești-Argeș, 10.06.2019 

 

10.06.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

21 ,,Sportul 

pentru 

toți!” 

,,Cross-ul Toamnei”, cu participarea a 85 elevi de 

la clasele gimnaziale, Școala Țițești-Argeș, 

27.09.2019 

27.09.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

22 Activitate 

administrati

v-sportivă 

Pregătirea terenului sportiv pentru Memorialul 

Jocului de Oină ,,Prof. Maria Stanciu - Constantin 

Dumitrescu”, Școala Țițești-Argeș, 20.10.2019 

 

20.10.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

23 ,,Ziua 

Sportului 

Școlar!” 

Organizarea evenimentului ,,Cupa Satelor”. 

Echipa de handbal de la Școala Țițești-Argeș, 

acțiune sportivă cu participarea a 15 școli din 

zonă, 20.10.2019 

 

21.10.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

24 Vizită la 

Muzeul 

Județean 

Argeș 

Vizită cu elevii la Muzeul Județean Argeș 

21.10.2019 
21.10.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208


182 
 

 

25 Activitate 

cultural-

aniversară 

Sărbătorirea a 70 de ani de OINĂ – Sportul 

nostru național, invitat Președintele Federației 

Române de Oină, Nicolae Dobre, maistru Stoica 

Gigi (arbitru), 17 echipe de Oină din țară, 100 de 

foști elevi (jucători); sponsor: ing. Stanciu Cristi, 

la Școala Țițești, Argeș 25.10.2019 

25.10.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

26 Lecție 

deschisă – 

traficul de 

persoane 

Lecția deschisă cu tema: ,,Traficul de persoane 

există!”, în parteneriat cu Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane, Centrul 

Regional Pitesti, Argeș, comisar Geană Marian, 

Țițești, 20.11.2019 

 

20.11.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

27 Activitate 

culturală la 

Cercul 

Militar, 

Pitești-

Argeș 

,,Noi suntem români!” – Activitate interactivă, 

program artistic dedicat veteranilor de război, la 

,,Cercul Militar Pitești-Argeș, 1.01.2019 

 

01.12.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

28 Plantare 

pomi 

Plantarea pomilor fructiferi în curtea Școlii 

Gimnaziale ,,I.C. LĂZĂRESCU” cu ocazia 

împlinirii a 50 de ani de la construirea localului. 

Țițești, județul Argeș, 05.12.2019 

 

05.12.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

29 Acțiunea 

social-

caritabilă 

,,Târgul de 

prăjituri” 

Acțiunea social-caritabilă: ,,Dăruind, vei 

dobândi!”; elevii au pregătit acasă prăjituri, le-au 

vândut în cadrul ,,Târgului de prăjituri”, banii 

obținuți fiind oferiți în scop caritabil pentru unul 

din colegii lor, Școala Țițești, Argeș, 16.12.2019 

16.12.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

30 Proiect 

interșcolar, 

creație 

literară și 

creație 

plastică 

Proiectul județean ,,Diferiți și totuși la fel”, 

destinat elevilor din medii defavorizate, director 

Dorobanțu-Dina Roxana, Școala Țițești, județul 

Argeș, 23.01.2020 

 

23.01.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

31  

Lecție 

deschisă - 

solidaritate

a 

Lecția deschisă ,,Viața noastră în comuniune cu 

semenii”,  04.02.2020 

https://sites.google.com/view/coalaietiarge/pa
gina-de-pornire 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100
083508001208 

 

04.02.2020 

 

32 Lecție 

deschisă - 

romii 

Lecția deschisă cu tema: ,,Robia romilor”.  

Director Roxana Dorobanțu-Dina, Școala Țițești-

Argeș, 10.02.2020 

 

10.02.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

33 Invitat 

meșterul 

popular 

(sculptură) 

Ion Rodoș 

și prof. dr. 

Prof. Dr. Gheorghe BACIU, meșterul popular Ion 

RODOȘ, în cadrul Lecției deschise ,,Cultură și 

spiritualitate”, Școala Gimnazială ,,I.C. 

Lăzărescu” Țițești, județul Argeș. Propunător, 

director Dorobanțu-Dina Roxana, 14.02.2020 

14.02.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 
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Gheorghe 

Baciu 

34 Proiect 

interșcolar 

Lecția deschisă: ,,Traficul de persoane debutează 

pe rețele de socializare”, în Parteneriat 

educațional cu Inspectoratul Județean de Poliție 

Argeș, Agenția Națională Împotriva Traficului 

de Persoane Centrul Regional Pitești și Secția 

Rurală de Poliție nr. 19 Stâlpeni, județul Argeș, 

12.02.2020 

 

12.02.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

35 Activitate 

de 

socializare 

Excursie la ,,ZOO” Pitești-Argeș, Elevii români 

și romi se joacă și se dezvoltă împreună, fără 

prejudecăți, 15.02.2020 

 

15.02.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

36 Vizită de 

studiu 

Vizita la Muzeul Județean Pitești-Argeș, elevii 

din clasele gimnaziale, 23.02.2019 

 

23.02.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

37 Activitate 

de lucru în 

echipă 

Proiectul Național ,,Comoara din Munții 

Făgăraș”, ,,Munții noștri sunt comoara cea mai 

de preț, pe care nu ne-o poate lua nimeni!”, 

Școala Țițești, județul Argeș, 04.03.2020 

 

04.03.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

38 Expoziție 

cu lucrări 

plastice 

Expoziția cu lucrări plastice ,,Unirea Basarabiei 

cu România”, în Sala de ședințe a Consiliului 

local Țițești-Argeș, director Dorobanțu-Dina 

Roxana, 26.03.2020 

 

26.03.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

39 Vizită la 

liceu 

Lecția de Orientare școlară și profesională 

(Liceul Stâlpeni-Argeș) maistru ing. Nicolae 

Oprea, dirigintă prof. Moțoi Reli, 25.05.2020 

 

25.05.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

40 Activitate 

sportivă 

Premierea elevilor la ,,Crossul Bucuriei”: 

Cătălina Vlad, Iulian Șerban, Carla Andreia 

Crețu, Andrei Crețu la Centrul Cultural Mioveni, 

Argeș, 25.05.2020 

 

25.05.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

41 Activitate 

de 

socializare 

Activitatea interactivă, de socializare și 

intercunoaștere: ,,Cupa 1 Iunie”  

Școala Țițești, județul Argeș, 1 Iunie 2020 

 

01.06.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

42 Activitate 

de 

inetcunoașt

ere. 

Patriotismu

l. 

Serbare de Ziua Eroilor, Expoziție cu lucrările 

elevilor (creație literară și creație plastic), Școala 

Țițești, Argeș, 06.06.2019 

06.06.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 
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43 Excursie 

Mănăstirea 

Corbii de 

Piatră, 

Corbi, 

județul 

Argeș 

Excursie la Mânăstirea Corbii de Piatră,  Argeș, 

(prof. Moțoi Reli, prof. Ungureanu Vasilica, 

director Dorobantu-Dina Roxana) Corbi, județul 

Argeș, 15.06.2020                                                                                                    

15.06.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

44 Excursie 

tematică  

Excursie cu elevii la Atelierul de sculptură al 

Meșterului popular Ioan Rodoș din satul 

Nucșoara, județul Argeș, 15.06.2020 

 

15.06.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

45 Vizită la 

,,Zoo” 

Pitești, 

județul 

Argeș 

Vizită cu elevii la ,,Zoo Pitești”, Biserica 

Romano-Catolică ,,Sf. Anton”, Biserica 

Ortodoxă ,,Sf. Gheorghe”, Centrul Cultural 

Pitești, județul Argeș  16.06.2019 

 

16.06.2019 

 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

46 Drumeție în 

pădure 

Activitate de socializare: Drumeție în pădurea 

din satul Valea Mănăstirii, comuna Țițești-

Argeș, 20.09.2020 

20.09.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

47 Crossul 

Toamnei 

,,Crossul Toamnei” – activitate sportivă de 

socializare, 20.10.2020 

20.10.2020 

https://www.face
book.com/profile.

php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 1/2021 

48 Ziua de 

Halloween 

Ziua de Halloween. Activitati de lucru în grup, 

elevi români și romi integrați în activități 

extracuriculare, Țițești-Argeș 30.10.2020 

 

30.10.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

49 Proiect 

national 

social 

caritabil 

Proiectul național ,,Ateliere fără frontiere” , 

coord. director Dorobanțu-Dina Roxana prin 

care Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești-

Argeș a fost dotată cu 20 calculatoare, distribuite 

elevilor din medii dezavantajate. 15.11.2020 

 

https://static1.sq
uarespace.com/st
atic/5637bafbe4b
03f1a5b0df3a3/t/
5addcc732b6a28
29b4eec31a/1524
485238117/Lista+
proiecte+preselec
tate.pdf 
https://www.edu
click.ro/blog/http
/wwweduclickro/
2017/4/3/2021de
calculatoaredonat
e  
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50 Compunere 

- 

patriotismu

l 

Compunere: ,,Ce este dragostea de patrie?!” 

Eleva: Andreia CREȚU, clasa a VIII-a 

Îndrumător, prof. Dorobanțu-Dina Roxana 

Școala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” Țițești, 

județul Argeș, 1 Decembrie 2020. 

 

01.12.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr.1/2021 

51 Vizită la 

Biblioteca 

Județeană 

Argeș 

Vizita cu elevii, la Biblioteca Județeană ,,Dinicu 

Golescu” Pitești-Argeș. 02.12.2019 
02.12.2019 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

52 Daruri 

pentru 

copiii din 

familii 

dezavantaja

te 

Daruri pentru copiii din Valea Mănăstirii! 

Parteneriat de colaborare cu Biserica ,,Sf. Petru și 

Pavel”, din Mioveni, Argeș 23.12.2020 

23.12.2020 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

53 Interviu 

pentru 

Revista 

școlii  

Interviu cu preotul Nicu Daniel, parohia Țițești, 

județul Argeș, Țițești, pentru Revista de educație 

interculturală ,,Diferiți și totuși la fel” 

01.02.2021 

 

01.02.2021 

Revista 

nr. 1/2021 

54 Acțiune 

social-

caritabilă 

,,Târgul de mărțișoare”: ,,Mărțișorul -  simbolul 

Primăverii”, Banii obținuți au fost direcționați 

spre o familie dezavantajată. Școala Gimnazială 

,,I.C. Lăzărescu” Țițești-Argeș, 20.02.2021 

 

20.02.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 2/2021 

55 Acțiune de 

ecologizare 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă a 

mediului 

Acțiune de îngrijire a pomilor plantați de noi 

(meri, peri) în anul 2019, (cu prilejul împlinirii a 

50 de ani de la construirea localului Școlii V-VIII 

Țițești-Argeș). Toții pomii s-au prins! 

26.04.2021. 

26.04.2021 

 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

56 Serbare de 

,,Ziua 

Eroilor” 

Serbare de ,,Ziua Eroilor”, elevii din clasele 

gimnaziale, prof. Dorobanțu-Dina Roxana, preot 

Nicu Daniel, Școala Țițești-Argeș 10.06.2021. 

 

10.06.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

57 Proiect 

Național 

pentru 

descoperire

a valorilor 

naturale și 

culturale 

,,Comoara din Munții Făgăraș” – competiție a 

proiectelor și echipelor care descoperă comorile, 

valorile naturale și culturale ale zonei în care 

trăiesc (anul școlar 2020-2021), finanțat de 

programul Endangered Landscape Program și 

programul LIFE+ al Comisiei Europene pentru 

anul școlar 2020-2021.  

https://sites.goog
le.com/view/coal
aietiarge/pagina-
de-pornire 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 
18.06.2021 

Revista 

nr. 1/2021 

 

58 Excursie la 

Nucșoara, 

județul 

Argeș 

Excursia oferită ca premiu al II-lea pentru 

Concursul national ,,Comoara din Munții 

Făgăraș”, Nucșoara, jud. Argeș; coord. proiect 

prof. Dorobanțu-Dina Roxana 18.06.2021 

 

18.06.2021 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 
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59 Ziua 

Drapelului 

Național 

Amenajarea Cabinetului de Istorie și vopsirea 

băncilor (pupitre) în culorile drapelului national, 

cu prilejul Zilei Drapelului Național, Școala 

Țițești, Argeș, 24.06.2021 

 

24.06.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

60 Dezvoltare 

personală 

Vizită la mormântul poetului Grigore Vieru, 

Cimitirul Central Chișinău, 20.07.2021 

 

20.07.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

61 Dezvoltare 

personală 

Vizită la Grupul statuar Doina și Ion Aldea 

Teodorovici, Chișinău 20.07.2021 

 

20.07.2021 Revista 

nr. 5/2022 

62 Dezvoltare 

personală 

Vizită la Casa memorială a poetului Alexei 

Mateevici, Chișinău, 20.07.2021 

 

20.07.2021 Revista 

nr. 5/2022 

63 Dezvoltare 

personală 

Vizită la Casa memorială-Muzeul Pușkin, 

Chișinău, 20.07.2021 

 

21.07.2021  

64 Dezvoltare 

personală 

Vizită la Casa memorială ,,Adrian Păunescu” din 

localitatea Copăceni, raionul Sângerei Republica 

Moldova, 23.07.2021 

 

23.07.2021  

65 Proiect cu 

finanțare 

europeană 

Proiectul cu finanțare europeană „Școala face 

diferența”, 2015 – 2022, coord. Director 

Dorobanțu-Dina Roxana, destinat grupurilor 

dezavantajate (romi) 

 

2015-2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

66 ,,Crossul 

Toamnei” 

,,Crossul Toamnei”, elevii din clasele 

gimnaziale, Școala Țițești-Argeș, 26.09.2021 

 

 

26.09.2021 

 

67 Activități 

de 

socializare 

și 

intercunoaș

tere 

Activități sportive; Concurs cu biciclete, elevii 

din clasele gimnaziale, Școala Țițești-Argeș, 26-

30.09.2021 

26-30.09.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

68 Proiect 

interșcolar 

– traficul 

de ființe 

umane 

Lecția deschisă ,,Traficul de ființe umane poate fi 

oprit!” în cadrul Parteneriatului Educațional 

Național cu Asociația eLiberare București și 

Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane Centrul Regional Pitești-Argeș   

21.10.2021 

 

21.10.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350

8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

69 Formator  Cursul de formare (formator) ,,Educație 

interculturală pentru profesori, Casa Corpului 

Didactic Argeș, 1-30.11.2021 

1-30.112021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350

8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

70 ,,Salutul de 

bun venit!” 

cu 

,,Salutul de bun venit!” elevii de la Gimnaziul 

,,Adrian Păunescu” Chișinău și cei de la Școala 

Țițești-Argeș folosind Aplicația Google meet.  

11.11.2021 

 

Revista 

nr. 4/2022 
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Gimnaziul 

din 

Chișinău 

În Proiectul transnational ,,Oameni, locuri, 

fapte” coord. prof. Dorobanțu-Dina Roxana, 

11.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

71 Proiect 

interșcolar 

– traficul 

de persoane 

Lecția deschisă în cadrul Parteneriatului 

educațional Național cu Asociația eLiberare 

București și Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane Centrul regional Pitești, 

,,Viața nu e o jucărie, ai grijă de ea!” Școala 

Țițești-Argeș, 14.11.2021 

 

14.11.2021 

 
https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

72 Proiect 

interșcolar - 

Familia 

Lecția deschisă în cadrul Parteneriatului 

Educațional Național cu Asociația eLiberare 

București și Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane centrul regional Pitești 

,,Familia înseamnă acasă!”  15.11.2021 

 

15.11.2021 

 
https://www.face

book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

73 Interviu cu 

românii din 

diapora 

istorică - 

(Negotin, 

Serbia) 

Interviu cu Bojan Alexandrovići, preot român 

ortodox din estul Serbiei, paroh de Malainița și 

Remesiana, protopop al Protopiatului Dacia 

Ripensis cu sediul la Negotin din Serbia, în cadrul 

Cursului de formare continuă ,,Educație 

interculturală pentru profesori”, 16.11.2021 

16.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

74 Interviu cu 

românii din 

diapora 

istorică, 

(Basarabia) 

,,De vorbă cu românii din Basarabia”, prof. 

Paladi Simona, Gimnaziul ,,Visegrad” 

localitatea Calfa, raionul Anenii Noi, în cadrul 

Proiectului Educațional Transnațional ,,Oameni, 

locuri, fapte...” 2021-2023 

 

05.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 3/2021 

75 Interviu cu 

românii din 

diapora 

istorică, 

(Regiunea 

Voivodina, 

Serbia) 

Interviu cu preot dr. Boba Adrian Călin, Protopop 

al Bisericii Albe, Eclesiarh al Catedralei 

Ortodoxe Române din Vârșeț, Regiunea 

Voivodina, Serbia - 17.11.2021 

 

17.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

76 Interviu cu 

românii din 

diapora 

istorică, 

(Ucraina) 

Interviu cu doamna Violeta Cojocar, prof. la 

Școala Generală Sinăuți Ucraina, în cadrul 

Proiectului Transnațional ,,oameni, locuri, 

fapte...” 2021-2023, acordat în cadrul Cursului de 

formare ,,Educație interculturală pentru 

profesori”, CCD Arges, 01-30.11.2021 

  

18.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

77 Interviu cu 

românii din 

diapora 

istorică, 

(Chișinău, 

Basarabia) 

,,De vorbă cu românii din Basarabia”, dir. Adj. 

prof. Elena Furdui, Gimnaziul ,,Adrian 

Păunescu” Chișinău, în cadrul Proiectului 

Educațional Transnațional ,,Oameni, locuri, 

fapte...” 2021-2023 

  

19.11.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

78 Proiect 

interșcolar 

,,Salutul de bun venit!” 23.11.2021 

În cadrul Proiectului Educațional Transnațional 

(2021-2023) dintre Școala Gimnazială ,,I.C. 

 

23.11.2021 

Revista 

nr. 5/2022 
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Republica 

Moldova 

Lăzărescu” Țițești, județul Argeș, coord. prof. 

Dorobanțu-Dina Roxana și Gimnaziul Calfa, 

raionul Anenii Noi, Republica Moldova, coord.  

prof. Paladi Simona 

 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

79 Proiect 

interșcolar-

acțiune de 

voluntariat 

Republica 

Moldova 

,,Punte peste Prut!” acțiune de voluntariat, 

implicare elevi, părinți și cadre didactice din 

Țițești și alte instituții din județul Argeș în Ajunul 

Crăciunului 2021, pentru elevii din localitatea 

Calfa, raionul Anenii Noi (Republica Moldova). 

Cu sprijinul nemijlocit al preotului Bologea 

Cosmin de la parohia Turculești, județul Argeș, 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

80 Plantare 

pomi în 

grădina 

Școlii 

Țițești-

Argeș 

Ziua Națională a României, plantare pomi (peri, 

caiși, vișini), în Proiectul transnational ,,Oameni, 

locuri, fapte” – pentru prietenii din Gimnaziul 

,,Adrian Păunescu Chișinău și Gimnaziul Calfa, 

raionul Anenii Noi, Republica Moldova 

02.12.2021 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

81 Proiect 

interșcolar, 

Republica 

Moldova 

Lecția deschisă ,,Prietenia – darul cel mai de 

preț!”, cadouri primite de la elevii moldoveni, 

Gimnaziul ,,Adrian Păunescu” Chișinău, coord. 

prof. Furdui Elena, 06.01.2022 

 

06.12.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

82 Serbare 

școlară. 

Expoziție 

tematică 

Serbarea pentru ,,Mica Unire de la 24 ianuarie 

1859”, elevii de la clasele gimnaziale, Țițești-

Argeș 24.01.2022 

24.01.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

83 Proiect 

interșcolar, 

Biblioteca 

Lecția deschisă în cadrul Parteneriatului 

educațional dintre Școala Țițești - Biblioteca și 

Parohia Țițești-Argeș ,,Cărțile – prieteni reci, dar 

siguri” - prilejuită de Ziua Națională a Lecturii, 

pr. Nicu Daniel, bibliotecar Rizea Maria, coord. 

prof.  Dorobanțu-Dina Roxana, 15.02.2022 

15.02.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 4/2022 

84 Proiect 

interșcolar 

Serbia 

Lecția deschisă: ,,Satul fără reguli”, în cadrul 

Proiectului Educațional Transnațional dintre 

Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, 

județul Argeș coord. prof. Dorobanțu-Dina 

Roxana și Școala Generală ,,Zarko Zrenjanini” 

Banatsko Novo Selo (Satu Nou), Banatul 

Sârbesc – Voivodina SERBIA, coordonator prof. 

Ianoș Sorin, prin Aplicația Google meet, 

24.02.2022 

24.02.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

85 Serbare de 

Ziua 

Mamei 

Serbarea de ,,Ziua Mamei” cu elevii din clasele 

gimnaziale, coord. prof. Dorobantu-Dina 

Roxana, 08.03.2022 

08.03.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

86 Proiect 

interșcolar 

Lecția deschisă ,,Siguranța ta contează!” în cadrul 

Parteneriatului educațional cu Asociația 
09.03.2022 Revista 

nr. 5/2022 
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– traficul 

de persoane 

eLiberare București și Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane Centrul 

Regional Pitești-Argeș, Școala Țițești-Argeș, 

09.03.2022 

 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

87 Concurs 

județean, 

creație 

plastică 

Concursul județean creație literară și creație 

plastică ,,Diferiți și totuși la fel – mozaic 

interetnic”, organizat la Școala Țițești, județul 

Argeș, 18.03.2022 

 

18.03.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

88 Proiect 

interșcolar 

,,De vorbă 

cu o 

campioană!

” 

 

Lecție deschisă: ,,De vorbă cu o campioană!” 

doamna profesoară Steluța Mițaru (pensionară) 

din localitatea Țițești, județul Argeș, Campioană 

balcanică la aruncarea greutății în perioada 1976-

1980;  elevii clasei a VIII-a, coord.  prof. 

Dorobanțu-Dina Roxana, Școala Țițești-Argeș, 

22.03.2022 

22.03.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

89 Proiect 

interșcolar, 

discriminar

e Basarabia 

,,Cunoaște-i înainte să-i judeci” activitate co-

formativă în Proiectul Interșcolar-Schimb de 

experiență ,,Spune nu! discriminării”, între 

instituțiile: Liceul Tehnologic Topoloveni, 

Gimnaziul Calfa din raionul Anenii Noi și Școala 

Țițești-Argeș, 25.03.2022 

.0 

25.03.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

90 Vizită la 

Muzeul 

etnografic 

din Țițești-

Argeș 

Vizită cu elevii la Muzeul Etnografic din Țițești-

Argeș, prof. Ungureanu Vasilica, muzeograf 

Duțulescu Gheorghe, coord. prof. Dorobanțu-

Dina Roxana, 29.03.2022 

29.03.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

91 Proiect 

interșcolar 

Serbia 

Activitate demonstrativă ,,Viața în armonie cu 

ceilalți” în Proiectul Transnațional ,,Cuvânt, 

Lumină și Culoare” dintre Școala Gimnazială 

,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș și Școala 

Generală ,,Zarko Zrenjanini” Banatsko Novo 

Selo (Satu Nou), Serbia. 

01.04.2022 

 

01.04.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

92 Proiect 

interșcolar 

cu Liceul 

Topoloveni

-Argeș 

Lecție demonstrativă: ,,Prejudecata rănește sufletul 

copilului!” prilejuită de Ziua Internațională a Romilor 

(8 aprilie) în Proiectul Interșcolar dintre Școala 

Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, Liceul 

Tehnologic Topoloveni-Argeș și Gimnaziul 

,,Visegrad” Calfa, raionul Anenii Noi Republica  

Moldova, coord. prof. Dorobanțu-Dina Roxana, 

12.04.2022 

12.04.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

 

Revista 

nr. 5/2022 

93 Proiect 

interșcolar 

Ucraina 

Plantare pomi (nuci) în grădina Școlii Țițești, 

Argeș, în cadrul Parteneriatului Educațional 

Transnațional dintre Școala Gimnazială ,,I.C. 

Lăzărescu” Țițești-Argeș și Instituția de 

învățământ mediu general de grad I-III cu predare 

în limba română din localitatea Biserica Albă, 

UCRAINA, 13.04.2022 

 

13.04.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 
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94 Proiect 

interșcolar 

Ucraina 

Lecția deschisă ,,Valorile culturale românești – 

mândria de a fi român” în cadrul Parteneriatului 

Educațional Transnațional între Școala 

Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul 

Argeș și Instituția de învățământ mediu general 

de grad I-III cu predare în limba română din 

localitatea Biserica Albă, Ucraina, 13.04.2022 

 

13.04.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

95 Excursie 

tematică 

Excursie la Mânăstirea Valea Mănăstirii,  Argeș, 

cu elevii din clasele gimnaziale, prof. Dorobantu-

Dina Roxana, 14.04.2022 

 

14.04.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

96 ,,Ziua 

Portului 

Popular din 

România” 

Participare cu elevii la activitatea culturală  ,,Ziua 

Portului Popular din România”, orașul Mioveni, 

județul Argeș, 10.05.2022 

10.05.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

97 Concurs 

interactiv 

Implicarea elevilor în concursul de 

intercunoaștere ,,Trăsături ale persoanei în 

societatea interculturală”, 11.05.2022 

 

11.05.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

98 Concurs 

județean 

tehnico-

aplicativ 

Concursul judetean tehnico-aplicativ ,,Prietenii 

Pompierilor”, ISJ Arges, echipajul Școlii Țițești-

Argeș https://ziarulargesul.ro/pitesti-elevi-
pregatiti-sa-devina-pompieri/ Pitești, Argeș, 

14.05.2022 

14.05.2022 Revista 

nr. 5/2022 

99 Proiect cu 

finanțare 

europeană 

Coordonator al proiectului european 2015-2022 

,,Şcoala face diferenţa'', susținut prin mecanismul 

financiar SEE și Fondul Român de Dezvoltare 

Socială, pentru grupuri dezavantajate, Valea 

Mănăstirii-Ţiţeşti, Argeş 

2015-2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

100 Activitate 

co-

formativă 

bazată pe 

lucru în 

echipă 

Indrumarea elevilor pentru confecționarea unor 

daruri pentru românii din diaspora istorică 

(proiectul transnațional ,,Oameni, locuri, fapte!” 

2021-2023: Republica Moldova, Ucraina, Serbia, 

16.05.2022 

16.05.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

101 Vizită la 

Gimnaziul 

,,Adrian 

Păunescu”, 

Chișinău 

Invitatie de participarea la Serbarea de 1 Iunie 

(,,Ziua Internațională a Copilului”)  la 

Gimnaziul ,,Adrian Păunescu” Chișinău; 

oferirea unor daruri din partea elevilor de la 

Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, 

județul Argeș (RO), 30.05.2022 

30.05.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 

102 ,,Ziua 

Drapelului 

Național” 

 

Participare cu elevii la activitatea  ,,Ziua 

Drapelului Național”, organizată de Asociația 

,,Cultul Eroilor” la Cercul Militar, orașul Pitești, 

județul Argeș, 24.06.2022 

24.06.2022 

https://www.face
book.com/profile.
php?id=10008350
8001208 

Revista 

nr. 5/2022 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083508001208
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Anexa 10. Rezultate ale elevilor la proba Proiectul educațional (GE) 

 

Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș 

Nr elevi/ 

procent  

Elevii din grupul experimental (GE) 

Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, 

județul Argeș 

Nivel de 

competență 

interculturală 

0% Au înțeles situaţia prin raportare la diferenţele 

culturale ale persoanelor sau comunităţilor 

implicate; rezolvă la nivel acceptabil sarcinile 

formulate în raport cu educația interculturală. 

minim 

32% Au putut formula două-trei variante logice de 

soluţionare a sarcinilor propuse, ţinând cont de 

specificul cultural al persoanelor implicate; aplică 

bine competențele sale interculturale. 

mediu 

68% Au putut alege o variantă optimă de soluţionare a 

problemei, proprie sau lansată de colegi, 

demonstrând asertivitate şi comportament 

civilizat; rezolvă la nivel foarte bun sarcinile 

formulate în raport cu educația interculturală. 

avansat 

69 elevi 
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Anexa 11. Rezultate ale elevilor la proba Proiectul educațional (GM) 

 

Școala Gimnazială Micești, județul Argeș 

Nr elevi/ 

procent  

Elevii din grupul experimental (GM) 

Școala Gimnazială Micești, județul Argeș 

Nivel de 

competență 

interculturală 

20% Au înțeles situaţia prin raportare la diferenţele 

culturale ale persoanelor sau comunităţilor 

implicate; rezolvă la nivel acceptabil sarcinile 

formulate în raport cu educația interculturală. 

minim 

54% Au putut formula două-trei variante logice de 

soluţionare a sarcinilor propuse, ţinând cont de 

specificul cultural al persoanelor implicate; aplică 

bine competențele sale interculturale. 

mediu 

26% Au putut alege o variantă optimă de soluţionare a 

problemei, proprie sau lansată de colegi, 

demonstrând asertivitate şi comportament 

civilizat; rezolvă la nivel foarte bun sarcinile 

formulate în raport cu educația interculturală. 

avansat 

84 elevi 
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Anexa 12. Programa școlară la disciplina educație socială clasa a VI-a (educație 

interculturală) 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393/28.02.2017 aplicată la clasa a VI-a 

începând cu anul şcolar 2019-2020 

Programa școlară pentru disciplina Educație socială reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele a 

V-a - a VIII-a din învățământul gimnazial. Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învățământ aprobat 

prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, în aria curriculară Om și societate, având un buget de timp de 1 

oră/săptămână, pe durata fiecăruia dintre cei patru ani școlari. În conformitate cu prevederile planului-cadru 

de învățământ, în cadrul disciplinei Educație socială sunt studiate: la clasa a V-a - Gândire critică și 

drepturile copilului, la clasa a VI-a - Educație interculturală, la clasa a VII-a - Educație pentru cetățenie 

democratică, la clasa a VIII-a - Educație economico-financiară.  

Programa disciplinei Educație socială continuă aplicarea modelului de proiectare curriculară centrat pe 

competențe, utilizat și la nivelul învățământului primar. Modelul de proiectare curriculară corespunde 

cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora prin competență se realizează transferul și mobilizarea 

cunoștințelor și a abilităților în situații noi. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului 

didactic pornind de la competențe permite orientarea către latura pragmatică a aplicării programei școlare 

prin accentuarea scopului pentru care se învață, precum și prin accentuarea dimensiunii acționale în 

formarea personalității elevului.  

Prezenta programă școlară vizează competențele din profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, 

contribuind la formarea progresivă a competențelor cheie pentru educația pe parcursul întregii vieți; această 

contribuție vizează atât susținerea nemijlocită a competențelor sociale și civice și a competenței cheie spirit 

de inițiativă și antreprenoriat, cât și sensibilizarea cu privire la celelalte competențe cheie. 

Documente naționale  

- HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului pentru perioada 2014-2020  

- OMECT nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național  

Documente europene și internaționale  

- Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)  

- Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989)  

- Strategia Consiliului Europei privind Drepturile Copilului: 2012-2015 (Council of Europe Strategy for 

the Rights of the Child: 2012-2015)  

- Cartea albă privind dialogul intercultural, Trăind împreună egali în demnitate, adoptată de Consiliul 

Europei (Strasbourg, 2008)  

- Educație pentru democrație (Education for democracy), Rezoluția Națiunilor Unite A/67/L.25 (2012)  

- Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile 

omului (2010)  
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- Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării 

prin educație (Declarația de la Paris, 2015)  

- Rezoluția Parlamentului European din 8 septembrie 2015 privind promovarea antreprenoriatului în rândul 

tinerilor prin educație și formare (European Parliament Resolution on promoting youth entrepreneurship 

through education and training 2015/2006(INI))  

- Principiile generale privind protecția consumatorului în domeniul financiar (The Final High-level 

Principles on Financiar Consumer Protection), document promovat de miniștrii de finanțe G20 și 

guvernatorii Băncilor Centrale, octombrie 2011  

În spiritul implicării elevilor în propria învățare, programa școlară consacră un rol special proiectului 

educațional. Este creat, în acest fel, un cadru educațional care apropie procesul de predare-învățare-evaluare 

de viața reală, în care proiectul este un instrument de lucru necesar pentru desfășurarea activității în toate 

domeniile social-economice. Acest cadru educațional permite învățarea participării prin participare și nu 

doar discutând despre participare; este facilitată, de asemenea, dezvoltarea abilităților necesare secolului 

al XXI-lea: creativitate, gândire critică și sistemică, abilități de comunicare și de colaborare, capacitate de 

adaptare, responsabilitate, spirit de echipă. Bugetul de timp alocat proiectului reprezintă 25-30% din 

bugetul total de timp alocat, pe an de studiu, disciplinei.  

Programa școlară depășește astfel învățarea despre ... (care din perspectiva elevului corespunde nivelului 

cognitiv, informativ al învățării, nivel necesar, dar nu și suficient); învățarea este realizată ca învățare prin 

... (nivel care corespunde participării, implicării active a elevului) și ca învățare pentru ... (ceea ce 

corespunde unui nivel al reflectării învățării în valorile promovate, în atitudini și în comportamente). 

Programa școlară se adresează atât profesorilor, cât și autorilor de manuale.  

Lectura integrală și personalizată a programei școlare și înțelegerea logicii interne a acesteia reprezintă 

condiții indispensabile atât în vederea proiectării întregii activități didactice, cât și în procesul de elaborare 

a manualelor școlare alternative.  

Profesorii și autorii de manuale își pot concentra atenția în mod diferit asupra activităților de învățare și 

asupra practicilor didactice. Diversitatea situațiilor concrete face posibilă și necesară o diversitate de soluții 

didactice. Din această perspectivă, propunerile programei nu trebuie privite ca rețetare inflexibile. În planul 

activității didactice, echilibrul între diferite abordări și moduri de lucru trebuie să fie rezultatul proiectării 

didactice personale și al cooperării cu elevii fiecărei clase în parte. În ceea ce privește manualele școlare, 

echilibrul între diferite abordări, modul de structurare și susținere a învățării trebuie să se concretizeze în 

realizarea unui instrument de lucru util pentru fiecare elev. Programa școlară este astfel concepută, încât să 

încurajeze creativitatea didactică și adecvarea demersurilor didactice la particularitățile elevilor. 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare 

1.Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și 

comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social  
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1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte/ 

evenimente/procese din societatea contemporană  

- exerciții de descoperire și de clarificare, în contexte relevante, a unor termeni specifici domeniului, precum: 

identitate culturală, diversitate culturală, patrimoniu cultural/moștenire culturală, societate interculturală, 

societate multiculturală, comunicare interculturală  

- redactarea unui text plecând de la un număr de termeni dați, specifici domeniului  

- exerciții de completare/de continuare a unui text, de comentare a unor afirmații/enunțuri referitoare la 

diferite aspecte privind interculturalitatea  

- realizarea unui glosar ilustrat cu termenii cheie din domeniul educației interculturale  

1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale 

variate  

- selectarea unor imagini (de exemplu, fotografii, postere, desene) în care se pot identifica vizual atât elemente 

specifice culturii românești, cât și elemente specifice altor culturi din Europa și din lume; includerea 

imaginilor selectate în cadrul unui portofoliu tematic, în format letric sau electronic  

- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții, obiceiuri comune culturii românești cu diferite culturi/ 

comunități din România, din Europa și din lume  

- realizarea unor audiții muzicale care ilustrează muzica tradițională/populară românească cât și muzica 

tradițională/populară a diferitelor culturi/ comunități din România, din Europa și din lume  

- realizarea unei scurte compuneri în care elevii își imaginează că locuiesc, timp de o zi, într-o comunitate 

care aparține unei culturi diferite/merg la o școală într-o comunitate care aparține unei culturi diferite; 

analizarea unor provocări care vizează referințe culturale diferite de propria cultură  

1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale  

- recunoașterea principiilor și valorilor specifice societății interculturale, pornind de la imagini date, lectura 

unor povești, fabule, vizionarea unor filme adecvate vârstei elevilor, relatări din mass-media, observarea unor 

comportamente ale copiilor și ale adulților în contexte familiare de viață  

- exemplificarea unor situații care implică toleranță/intoleranță  

- prezentarea și discutarea unor studii de caz privind manifestări de intoleranță, discriminare, excludere la 

nivelul persoanelor/al societății  

- realizarea unor colaje/postere care ilustrează diferite situații de comunicare interculturală adecvată/bariere 

ale comunicării interculturale. 

 

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor 

grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice  

2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter 

intercultural. 
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- implicarea fiecărui elev, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în echipele de proiecte, 

pe diferite teme dedicate educației interculturale, prin: alegerea temei, formularea unor alternative de 

soluționare, alegerea unei soluții dezirabile, identificarea unor resurse relevante. 

2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la 

promovarea dialogului intercultural. 

- participarea activă la realizarea proiectelor propuse, pe diferite teme (de exemplu: participarea civică a 

minorităților și/sau a imigranților, o problemă concretă privind relațiile interculturale locale, integrarea unei 

minorități defavorizate, personalități locale care ilustrează diversitatea și interferențele culturale, istoria 

locală)  

- realizarea unor proiecte de diferite tipuri (de exemplu, „Proiectul cetățeanul/Project Citizen”, „Proiecte în 

beneficiul comunității”), prin care elevii să fie implicați în exerciții de luare a deciziei, de propunere a unor 

strategii de rezolvare a unor probleme privind incluziunea socială și manifestarea solidarității sociale, la 

nivelul clasei, al școlii, al comunității locale  

2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală  

- exerciții de identificare, prin activități în perechi/echipă, a valorilor și principiilor unei societăți 

interculturale, în imagini, texte sau în cazuri date  

- studii de caz, în grupuri mici, pentru discutarea consecințelor care decurg din abaterea de la valorile și 

principiile societății interculturale  

- realizarea, prin activități în perechi/echipă, a unui „Calendar intercultural”, în format letric sau electronic, 

astfel încât fiecare lună aleasă să fie dedicată unei minorități culturale din România (de exemplu, calendarul 

poate reprezenta diferite tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, porturi populare)  

- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care provin din grupuri etnice, 

culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale  

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, 

respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ.  

3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală 

proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite  

- discuții, în grupuri mici sau la nivelul clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de toleranță în societate?”, 

„Diversitatea este un rău sau un bine?”  

- elaborarea unui cod de conduită tolerantă la nivelul clasei/școlii  

- inițierea de acțiuni de tipul „Împreună, pentru o lume mai bună!”, „Să învățăm să trăim împreună!”, „Să 

ne prezentăm specificul cultural și să cunoaștem alte culturi!” „Eu și tu, diferiți dar egali!”  

- activități specifice de celebrare a „Zilei copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1 decembrie), a „Zilei 

internaționale a toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei Minorităților Naționale” (18 decembrie) prin 

concursuri, expoziții, postere, dezbateri sau prin realizarea de portofolii pe teme specifice educației 

interculturale, realizate în școală sau în afara școlii  
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3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală 

în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite 

- simularea unor situații în care apar bariere în comunicarea interculturală și propunerea unor strategii de 

depășire a acestora  

- prezentarea și discutarea unor informații din mai multe perspective, pentru a stimula conștiința diversității 

și a unității prin diversitate  

- realizarea unor comparații care să pună în evidență asemănări și deosebiri culturale, pornind de la 

vizitarea unor muzee/spații expoziționale care reflectă patrimoniul cultural/moștenirea culturală, tradițiile 

și obiceiurile diferitelor comunități/minorități/culturi  
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Anexa 13. Curriculumul la decizia școlii Comportare morală prin comunicare 

interculturală 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

ROMÂNIA 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ (nr…………/………………) 

Validat în cadrul Ședinței Consiliului Profesor din data de 21.01.2019 

Aprobat în cadrul Ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.01.2019 

 

CURRICULUM 

PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ 

 

,,COMPORTARE MORALĂ PRIN COMUNICARE INTERCULTURALĂ” 

la nivelul ariei curriculare Om-Societate (religie-educație interculturală) 

AN ŞCOLAR 2019-2020  

CLASA a VI-a 

Şcoala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” Țițești - Argeș 

Profesor propunător: Dorobanțu-Dina Roxana 

 

Director, 

Prof. Dorobantu-Dina Roxana 

Titlul opționalului: ,,Comportare morală prin comunicare interculturală” 

Aria curriculară: Om-societate; disciplinele: Religie-Educației interculturală 

Număr ore anual – 34 ore anual din care 14 ore (semestrul I) + 20 ore (semestrul al II-lea) 

Ritmicitatea – 1 oră / săptămână Durata: 2 semestre 

An școlar: 2019-2020 

Metode didactice: Metode expozitive: conversația euristică, observarea independentă, problematizarea, 

dezbaterea, demonstrația, experimentul, învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare, 

demonstrația, algoritmizarea, gândirea critică, studiul de caz,  

Materiale didactice: resurse educaționale deschise, https://red-religie.ro/red/cultura-romana/ fișe de 

observație, materiale audio-video, fotografii, CD-uri, material bibliografic, filme documentare. 

Resurse existente in școală: 

Resurse materiale: calculatoare, videoproiector, flip-chart, sala de sport, Cabinet de religie. 

https://red-religie.ro/red/cultura-romana/
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Resurse umane: elevii din clasei a VI-a A, B 

Forme de organizare: individual, pe grupe, perechi 

Metode de evaluare: orală, scrisă, referate, portofolii, desene, afișe, pliante 

Prezentul Curriculum optional pentru clasa a VI-a este în conformitate cu noile propuneri legislative, aflate 

în uz, conform Noului Curriculum Național aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. nr. 3590/05.04.2016. Cursul opțional la decizia școlii pentru clasa a VI-a ,,Comportare morală 

prin comunicare interculturală” contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală și 

formarea unui comportament moral. Elevii vor dobândi o serie de noțiuni ce vor fi aplicate, astfel încât să 

vor forma competențele generale și competențele specifice disciplinei educație interculturală. 

Obiectele de studiu Religie și Educație interculturală contribuie semnificativ, fiecare dintre ele la 

clarificarea temei propuse, în funcţie de propriul specific. Atât pentru disciplina Religie, cât și pentru 

disciplina Educație inteculturală fiecare temă este prezentată dintr-o perspectivă amplă, astfel încât 

subiectul respectiv să fie înțeles și aplicat.  

Disciplină opțională pentru nivel gimnazial ,,Comportare morală prin comunicare interculturală” 

este construită pentru un buget de timp de 1 oră pe săptămână, pe parcursul unui an școlar. 

Prezentul Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ) conţine:  

• Nota de prezentare (Argument) 

• competenţe generale,  

• competenţe specifice exemple de activităţi de învăţare valori şi atitudini, 

• conținuturi 

• sugestii metodologice 

• bibliografie 

NOTĂ DE PREZENTARE. ARGUMENT 

Disciplina Educaţia interculturală face parte din trunchiul comun, o oră pe săptămână la clasa a VI-

a, conform Noului Curriculum Național aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 3590/ 05.04.2016. Reformarea sistemului de învățământ vine în întâmpinarea nevoilor tot mai 

crescute ale individului și societății, aflată într-un ritm alert de tehnologizare și digitalizare în toate 

domeniile de activitate. [2] Din perspectivă modernă procesul didactic se raportează la profilul de formare 

al absolventului: ce trebuie să cunoască elevul, să știe, să aplice și cum să se exprime atitudinal la absolvirea 

învățământului gimnazial?  

Apare astfel legitima întrebare: care sunt domeniile, disciplinele prin studiul cărora elevii pot 

dobândi la finalul nivelului de învățământ profilul de formare respectiv? Profilul de formare al 

absolventului de învățământ gimnazial reprezintă așteptările pe care societatea în ansamblu le are față de 

acesta. [6] 

Configurarea profilului de formare al absolventului are la bază prevederile legislative cu privire la 

idealul educațional și la finalitățile învățământului preuniversitar. La acestea se adaugă de bună seamă 
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caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. În esență, profilul de formare al absolventului este susținut de 

competențele generale și de competențele specifice, care urmează să fie dobândite de către absolventul unui 

nivel de învățământ. [5] Un lucru e cert: este dificil de format absolventul competent pentru toate 

dimensiunile vieții sociale, economice, culturale etc., care să mulțumească pe toată lumea și pe sine însuși! 

Competența interculturală se întrevede în familie, se dezvoltă și consolidează în mediul școlar; 

aceasta este aplicată în toate dimensiunile vieții, fiind în mare măsură condiție de acceptare în câmpul 

muncii. [3] 

Creșterea și educarea elevilor într-un mediu care susține și formează comportamentul intercultural, 

având respect pentru limba vorbită, istoria locului, eroii naționali, valorile culturale ale neamului nostru, 

interes pentru conservarea și promovarea obiceiurilor, tradițiilor și a specificității culturii - reprezintă 

idealul spre care tinde orice profesor în relația cu elevii. [4] Ele sunt în strânsă corelație cu particularitățile 

de vârstă, de înțelegere ale elevilor, disciplinele de studiu și cele opționale, activitățile extrașcolare inițiate 

de școală și determinarea profesorilor în desfășurarea activităților din trunchiul comun și CDȘ. [1] La 

acestea se adaugă sprijinul din partea administrației locale pentru susținerea unor activități de acest tip, 

tradiția locului și nivelul de cultură și educație al comunității.  

Opționalul la decizia școlii ,,Comportare morală prin comunicare interculturală” vine în sprijinul 

disciplinei Educație interculturală, în completarea activităților formale sau non-formale specifice acestei 

discipline, la clasa a VI-a. Este de datoria școlii pentru a-i motiva pe elevi să participe, să-și însușească, să 

respecte valorile culturale și să formeze competențe cheie, competențe sociale și interculturale elevilor.  

Cu cât elevii sunt implicați de la o vârstă mai mică în activități culturale, social-caritabile, cu 

caracter patriotic, vizite de studiu, excursii tematice, lucru în echipă, mobilizare privind ajutorarea 

persoanelor vulnerabile, acțiuni bazate pe voluntariat și respingerea xenofobiei, a rasismului, 

prejudecăților, stereotipurilor, segregării – cu atât se formează mai ușor competența interculturală. 

Această formare vine ca o situație firească, unde elevii îmbină cunoștințele, cu abilitățile și atitudinile pentru 

că așa s-au deprins din primii ani de școlaritate. Școala are un rol determinant în formarea comportamentului 

religios-moral-etic, din care se desprind firesc competențe sociale [83, p. 96] și interculturale.  

De asemenea, considerăm că acest suport de curs opțional pentru clasa a VI-a poate să contribuie la 

îmbunătățirea relațiilor de comunicare dintre elevii români și de altă etnie, cu atât mai mult cu cât acum 

trăim într-o perioadă a interferențelor culturale. Opționalul la decizia școlii ,,Comportare morală prin 

comunicare interculturală” aduce plus valoare orelor de educație interculturală, întrucât:  

• societatea actuală este marcată de o serie de schimbări, generate de ,,migrația oamenilor” pentru 

obținerea unui loc de muncă, 

• călătorii sau  

• dorința de a descoperi ce anume ne face diferiți de ceilalți, într-o abordare interculturală. 

• prezentul opţional este foarte util într-o lume aflată în schimbare, emancipare, în care familia nu mai 

are timpul necesar sau dispoziţia de a-i învăţa pe copii norme de comportare și comunicare 
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interculturală. De multe ori copiii devin în familie „mici apostoli”, transmiţând învăţătura Bisericii și a 

școlii şi celor mari, norme de comportament moral și deschidere către ceilalți – aparținând altor culturi. 

Cursul opţional ,,Comportare morală prin comunicare interculturală” se poate desfăşura prin 

respectarea următoarelor condiţii: 

• Acceptul Consiliului Profesoral și de Administrație al Şcolii Gimnaziale ,,I.C. LĂZĂRESCU” Țițești, 

județul Argeș; 

• Aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Argeș; 

• Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora. 

COMPETENȚE GENRALE: 

1.Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi 

comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social.  

2.Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor 

grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice. 

3.Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, 

respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială; 

-să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte; 

-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi 

cunoscute; 

-să dezvolte în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, armonie, concomitent 

cu învăţarea autocontrolului; 

-să dovedească respect față de valorile culturale naționale, să le conserve și promoveze prin activități 

specifice. 

OBIECTIVE CADRU 

-Cunoaşterea şi utilizarea termenilor specifici educaţiei interculturale  

-Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri. 

-Dezvoltarea unor deprinderi legate de comportamentul elevilor într-o societate interculturală. 

-Formarea de atitudini interculturale (respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală 

proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei) 

-Formarea unor deprinderi de comportament moral – religios. 

Exemple de activităţi de învăţare: 

1.1. să utilizeze adecvat termenii 

specifici educaţiei interculturale 

- exerciţii de completare a unor texte lacunare; 

- utilizarea unor liste de cuvinte, texte pentru 

desprinderea noţiunilor specifice; 
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1.2. să-şi dezvolte vocabularul, utilizând 

corect termenii specifici educaţiei 

interculturale 

1.3. să se familiarizeze cu noţiunile specifice 

- găsirea termenilor adecvaţi pentru anumite imagini; 

- alcătuirea de postere/afișe cu termeni specifici 

domeniului; 

- rezolvarea unor rebusuri pe teme interculturale; 

Dezvoltarea unor deprinderi sociale într-un mediu multicultural/ intercultural 

Obiective de referinţă. Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. să identifice prejudecăţi la cei din jur. 

1.2. să analizeze sincer propria cultură şi alte 

culturi. 

1.3. să îmbunătățească calitățile de 

comunicare şi relaţionare cu minorităţile. 

1.4. promovarea unor relaţii de prietenie, de 

toleranţă, încredere şi respect reciproc cu 

elevii aparținând altei etnii din zonă. 

1.5. să descopere şi să aplice tipuri de 

relaţii şi atitudini sociale (colaborare, 

competiţie, solidaritate, toleranţă, lucru în 

echipă/perechi) pornind de la situaţii concrete 

de viață. 

- exerciţii de recunoaştere a prejudecăţilor în imagini, 

poveşti, filme (în ceea ce văd, aud, citesc);  

- joc de rol ,,SPUNE NU! PREJUDECĂȚILOR!” 

- exerciţii de identificare a elementelor caracteristice 

ale culturii româneşti; 

- expunerea unor lucrări de artă din diferite domenii, 

recunoscute la nivel European; 

- identificarea elementelor specifice culturii regionale: 

tradiţii şi obiceiuri, mâncarea specifică zonei, portul 

popular; 

- exerciţii de identificare a minorităţilor din diferite 

regiuni ale țării; 

- exerciţii de identificare a obiceiurilor şi tradiţiilor 

altor minorităţi naţionale; 

- joc de rol - ,,Să-i cunoaştem pe cei de lângă noi” 

- audiţii muzicale: asemănări şi diferenţe dintre muzica 

romanească şi cea a altor minorităţi; 

- Concurs județean de creație literar-artistică ,,Diferiţi 

și totuși la fel – mozaic interetnic” 

- activități de parteneriat interșcolar prin Aplicația 

Google-meet, Zoom; 

- exerciţii de lucru în echipe; 

- accesarea unor surse de documentare electronice, 

audio- vizuale; 

- invitarea în şcoală a unor persoane-resursă din 

exterior, persoane de altă etnie, care să prezinte 

exemple de reușită socială și profesională; 
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- participarea la activităţi extracurriculare ,,Zile 

culturale ale comunei”- participarea elevilor la activități 

bazate pe jocuri populare, dans tematic etc. 

- alegerea grupului etnic şi realizarea unui studiu de 

caz; 

- înfrăţirile cu elevii din alte comunități, fie din țară, fie 

din străinătate, în cadrul unor Proiecte Erasmus+ sau 

proiecte transnaționale; 

- accesarea unor materiale audio-videi, imagini care 

prezintă realităţi culturale diferite, faţă de care se 

încearcă apropierea elevilor; 

- problematizarea unor situaţii faţă de care să precizeze 

cum ar acţiona dacă ar face parte din diferite grupuri de 

minorităţi; 

- analiza unor cazuri mediatizate. 

 

Formarea de atitudini interculturale: respectul pentru diversitatea culturală, 

pentru identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi 

intoleranţei 

Obiective de referinţă. Exemple de activităţi de învăţare 

1.1 să-şi dezvolte sentimentul propriei 

identităţi în raport cu cea a familiei propria; 

1.2. să recunoască situaţii de discriminare în 

viaţa de zi cu zi; 

1.3. să manifeste toleranţă şi respect pentru 

valorile şi convingerile altora; 

1.4. să manifeste interes pentru 

cunoaşterea unor aspecte ale culturii 

românilor şi a altor etnii; 

1.5. să conştientizeze că diversitatea este o 

parte normală a vieţii umane. 

- exerciţii de identificare ,,Cine sunt eu? 

(Cum suntem noi, cum sunt ceilalți, pe care-i 

considerăm diferiți!) 

- prezentarea obiceiurilor, preparatelor culinare sau a 

altor lucruri care arată originile familiei; 

- realizarea unui album al familiei; 

- mini studiu de caz; 

- să cunoască sentimente de discriminare prin jocuri de 

rol; 

- exerciţii de identificare a situaţiilor de discriminare; 

- cunoaşterea autorităţii de stat pentru combaterea 

discriminarii. 

- joc de rol ,,Karaoke songs!” (cântece din repertoriu 

divers!) 

- prezentarea şi discutarea diferitelor obiceiuri şi tradiţii; 
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- joc de rol ,,Master șef în bucătărie!” prepararea unor 

produse specifice bucătăriei diferitelor minorităţi; 

- realizarea de serbări cu specific etnic; dans românesc, 

dans specific altei etnii; ,,Voi sărbătoriţi într-un fel, la 

noi e diferit!” 

- prezentarea diferitelor articole de port şi costume de 

sărbătoare ale minorităţilor din comunitate. 

- exerciţii de observare a diversităţii de către elevi şi 

construirea elementelor de comparare; 

- desene ,,Copil ca tine sunt și eu!” (diversitate de 

culori ale pielii, părului, ochilor) 

- exerciţii de identificare a atributelor fizice şi culturale; 

- exerciţii de acceptare a diferenţelor şi valorizarea lor; 

- descoperirea diferenţelor de gen, rasă, etnicitate; 

- audiția unor melodii în mai multe limbi ( O, brad 

frumos! O Christmas Tree! O Tannenbaum! Mon bon 

sapin!) pentru înţelegerea diversităţii. 

Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului 

Obiective de referinţă. Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. să identifice drepturile copilului. 

1.2. să identifice reguli cu privire la raporturile 

persoanei cu “ceilalţi oameni”. 

- recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare 

şi de încălcare a drepturilor copilului; 

- lecturarea unor povestiri, ghicitori privind raporturile 

persoanei cu ceilalţi oameni; 

- jocuri de rol pe teme dată. 

Conţinuturile învăţării 

1. Identitate şi apartenenţă 

Cine sunt eu? Arborele familiei 

Tradiţii şi obiceiuri ale familiei. Specificul familiei 

Comunitatea noastră (sat, drum, vecini, grup, comunitate). Satul meu. Grupuri din care facem parte. 

Cultura noastră şi a altora ,,Voi sărbătoriţi într-un fel, la noi e diferit!” 

2. Asemănări şi diferenţe 

Mame şi copii (asemănări, deosebiri, moştenire, etnie) 

Cu cine semăn eu? 

Diferiţi și totuși la fel! (diferențe de gen, rasă, etnie) 

Diversitatea – parte normală a vieţii. Premisele diversității în educație. 

Să-i respectăm pe cei din jur! Relaţii între copii 
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3. Discriminare şi egalitate 

Situaţii de discriminări întâlnite în viaţa de zi cu zi 

Formele discriminării 

Stereotipuri şi prejudecăţi 

Promovarea egalităţii de șanse. 

4. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului 

,,Toți copiii au drepturi!” 

Drepturile copilului 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

-Probe orale 

-Probe practice 

-Observarea sistematică a elevilor 

-Portofoliul. Exemple de temă:  

1.Costume populare - va cuprinde: 

-fotografii reprezentând costume populare aparţinând diverselor grupuri etnice; 

-fotografii cu motive care apar în cusături; 

-părţi componente ale unui costum popular; 

-note şi observaţii dintr-o vizită la muzee, care expun costume populare; 

-înregistrări cu persoane din familie în legătură cu semnificaţii ale motivelor care apar în cusături și locul 

unde au purtat aceste costume; 

-desene realizate de elevi reprezentând costume populare pe care le-au vazut; 

-liste în care să descrie elemente componente ale diferitelor porturi. 

Evaluarea se realizează pe tot parcursul anului şcolar, întrucât acest curs urmăreşte să dezvolte valori şi 

atitudini. 

2. ,,Pomul Prieteniei” va cuprinde: 

-Desenarea steagurilor tuturor statelor din Europa; 

-Realizarea unui colaj care să reprezinte un pomișor în care sunt inserate stegulețele realizate; 

-Asocierea unui element care definește fiecare stat European (de exemplu: Ungaria-gulaș, Germania-

mașina Volkswagen, Franța-Turnul Eiffel etc) 

-Așezarea fiecărui steguleț în țara sa, în baza utilizării Hărții Europei; 

-Recunoașterea capitalelor țărilor membre ale UE dintr-o listă prestabilită. 

3. Proiectul școlar va cuprinde: 

Exemple de sarcini de învăţare pentru proiecte: 

Realizarea unui album al familiei care să includă: 

- un arbore al familiei; 

- fotografii cu membrii familiei, bunici, străbunici; 
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- evenimente semnificative din istoria familiei: botez, ,,tăierea moțului”, nuntă, ,,nunta de argint”; 

- o hartă cu călătorii întreprinse de familie; 

- tradiţii ale familiei; 

- povestea numelor membrilor familiei. 

Plantarea unor pomi în grădina școlii, astfel încât elevii: 

- să dovedească abilități de lucru în echipă; 

- să integreze în comportamentul propriu comunicarea deschisă, formarea deprinderilor 

administrative; 

- protejarea naturii prin ocrotirea spațiului plantat de către ei. 

Acțiuni social-caritabile, de voluntariat: 

- ajutorarea unor familii care se află la limita existenței materiale; 

- sprijinul copiilor care fac parte din comunități vulnerabile; 

Parteneriate educaționale interșcolare: 

- activități de cunoaștere și socializare prin intermediul Aplicației Google meet sau Zoom; 

- corespondență prin poștă pentru trimiterea unor felicitări, desene, colaje cu tematică interculturală; 

- lecții deschise pe tema non-discriminării și prejudecății care ucide sufletul copilului; 

Excursii tematice: 

- cunoașterea patrimoniului natural și cultural al zonei și al țării; 

- descoperirea unor personalități de seamă din zona Argeșului care pot împărtăși din experiența de 

viață socială și interculturală; 

- socializarea, creșterea stimei de sine și dezvoltarea unor prietenii sincere, fără prejudecăți; 

- formarea sentimentului patriotic prin omagiul adus eroilor, vizitarea unor obiective de patrimoniu 

cultural. 

Concursuri educative cu tematică artistică: 

- aprecierea valorilor naționale: repertoriu de cântece, jocuri populare, port national; 

- conservarea și promovarea tradițiilor culturale din zona Argeșului; 

- cunoașterea tradițiilor specifice altor etnii sau minorități cu care conviețuiesc; 

- participarea la serbări și activități culturale prin care se formează competența interculturală. 
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Anexa 14. Curriculum propus pentru Cursul de formare Educație interculturală – pentru 

profesori 

Curriculumul propus spre dezbatere în cadrul workshopului de pregătire a cadrelor didactice pentru 

formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale: (24 ore) 

1. Politica educațională privind Noul Curriculum National (2016) pentru învățământ primar și 

gimnazial centrat pe competențe. Competențele cheie – premise în determinarea profilului 

absolventului de învățământ gimnazial. 

2.  Explicarea conceptelor aferente problemei studiate: competență, competență interculturală. 

3. Cunoașterea tipurilor de competențe. 

4. Clasificări ale competenței interculturale după diferiți autori. 

5. Aprecierea dimensiunilor Educației interculturale în procesul de învățământ; Educația 

interculturală – parte a ,,noilor educații”, disciplină de învățământ în clasa a VI-a trunchi comun. 

6. Obiectivele educației interculturale; 

7. Diseminarea unor strategii și tehnici pentru formarea competenței interculturale a elevilor din 

clasele gimnaziale; Inițierea unor strategii didactice adecvate în formarea competenței 

interculturale prin activități extracurriculare;  

8. Însușirea modalităților privind dezvoltarea competenței interculturale în cadrul activităților 

extracurriculare; 
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Anexa 15. Interviuri cu românii din diaspora istorică 

Interviu cu doamna Violeta Cojocar, 

 profesoară de Limba română la Școala Generală Sinăuți din Ucraina 

18.11.2021 

prof. Dorobanțu-Dina Roxana 

Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș 

 

 

Pe doamna profesoară VIOLETA COJOCAR am cunoscut-o prin intermediul doamnei director 

Elena Panciuc, care mi-a spus: ,,colega mea are telefon cu viber, cu aplicația google meet și zoom, are de 

toate ... și este cea mai în măsură să luați legătura cu dânsa”. Pe doamna director am cunoscut-o prin 

intermediul doamnei Aurica Bojescu, secretar al Comunității Românești din Ucraina. Ca să ajung la doamna 

secretar – m-am adresat în scris și telefonic către Ambasada României la Kiev. Așa ceva cred că nu ați mai 

auzit! dar eu doream cu orice preț să iau legătura cu cineva din Ucraina, cu care să discutăm pe tema 

Educației interculturale, așa că m-am adresat către Ambasada României la Kiev. Era singura soluție, după 

ce am încercat prin toate pârghiile să cunosc pe cineva de la Cernăuți. Relațiile de parteneriat educațional 

dintre instituțiile de învățământ românești cu cele din Ucraina nu sunt foarte dezvoltate. Așadar, nu aveam 

la cine să apelez dintre profesori. A fost singura cale de comunicare, una cât se poate de oficială și 

diplomatică. 

1.Vă adresăm rugămintea să vă prezentați. Așadar, sunteți profesoară la numai trei km de frontiera cu 

România și la 30 km de Kiev. Vizitați România, e necesar pașaportul sau numai cu cartea de identitate 

(buletin) veniți în România?  

Da, locuim foarte aproape de frontiera cu România, la numai 2 km de aceasta – mai exact, frontiera trece 

prin satul nostru. Noi când mergem în România folosim pașaportul extern, că așa este legea. Am făcut unele 

parteneriate cu școli din România și oamenii ne-au primit cu căldură și bucurie, pentru că așa e felul 

românilor de a fi, ospitalieri și cumsecade. 

Predau limba română și elemente de etică, un fel de religie, dar nu se numește religie (!) la Școala 

Generală cu clase I-IX din localitatea Sinăuți, Ucraina. Noi suntem cetățeni ai Ucrainei de etnie română, 

cunoaștem foarte bine limba română, pentru că pe aceasta am auzit-o prima dată, de când ne-am născut, dar 

și limba ucraineană și rusă. Eu cunosc mai bine limba rusă decât ucraineană, fiindcă în vremea când eram 

eu la școală am învățat limba rusă, ca materie obligatorie. Abia când eram la facultate s-a introdus limba 

ucraineană (1990), pe care am învățat-o ceva mai greu. Una e să înveți o limbă străină la vârsta când copilul 

este mic și alta e când ajungi la facultate. Pentru elevii de acum nu mai este o problemă, fiindcă ei învață 

limba ucraineană la școală, două ore pe săptămână, iar limba rusă o ,,prind” de la televizor. Nu se mai predă 

acum limba rusă la școală, de aceea copiii nici nu prea mai știu rusa, ca în vremea noastră.  
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2. După ultimul recensământ din Ucraina, știți cumva câți români trăiesc (aproximativ) în Regiunea 

Cernăuți (Ucraina)? Cum au ajuns românii (de sute de ani!) să locuiască aici? 

Din datele pe care le-am citit și eu pe internet sunt aproximativ 181000 de români în Ucraina. În 

regiunea Cernăuți sunt multe sate românești, cu populație sută la sută românească; în raionul nostru sunt 

14 școli românești, din 16 sate.  

3. Se înțeleg bine românii cu ucrainenii în Regiunea Cernăuți (Ucraina)? Drepturile românilor sunt 

recunoscute prin lege, așa cum sunt ale minorităților care locuiesc în România? 

Noi ne înțelegem bine cu ucrainenii. De altfel, dacă în satul nostru toți oamenii sunt români, nici nu pot să 

spun altceva, fiindcă suntem numai români în toate satele din apropiere. Dar nu am auzit să fie conflicte 

între români și ucraineni. Acum sunt multe familii mixte, prin căsătorii între ucraineni și români sau 

polonezi și de aceea nu mai sunt români puri. Dar chiar și așa viața merge înainte, mulțumim Domnului de 

cum e acum și să nu fie mai rău. Că așa cum e acum, e bine. Nu știu ce să spun despre oportunități mai mari 

în Transcarpatia; am auzit că ei sunt mai bine reprezentați, mai mult susținuți, dar noi nu ne plângem de 

felul în care o ducem acum, aici. Sunt mai multe drepturi pe care le avem aici, care sunt recunoscute, dar 

lumea se împacă bine; unii au invidie, depinde însă de personalitatea fiecăruia. 

4. Copiii învață limba română acasă, cu grafie latină sau numai la școală? 

Da, copiii învață la școală limba română cu grafie latină, dar actele oficiale sunt scrise în limba ucraineană 

cu grafie chirilică. Așa se scriu și numele elevilor în catalog (!), așa se scriu și lecțiile pe care le predăm 

elevilor la școală...doar temele pentru acasă le pot scrie elevii în limba română cu grafie latină. (completarea 

mea [n.r.]: temele elevilor au caracter facultativ!) 

Acasă toți copiii vorbesc românește, chiar și acolo unde unul dintre părinți este ucrainean sau polonez. Așa 

a fost dintotdeauna, că în casele noastre noi suntem stăpâni! 

5. Sunt școli cu predare în limba română acolo unde populația este majoritar românească? 

Da, sunt școli cu predare în limba română în satele românești, toți profesorii vorbesc românește, în 

majoritate au terminat studiile la Cernăuți. Cine a terminat Institutul Pedagogic la Cernăuți, e ca și cum a 

terminat armata! E bine pregătit și disciplinat și tot așa se comportă în calitate de profesor. Parcă să zic, în 

ultimii ani sunt ceva mai indulgenți absolvenții de la Institutul Pedagogic de la Cernăuți, ceea ce nu e chiar 

rău, dar tot bine pregătiți sunt. 

În ultimii ani (să zic 10 ani!) am constatat un fenomen inedit: părinții români transferau copiii la școli 

ucrainene! De ce făceau asta?! Nu aș putea să spun exact; în primul rând sunt părinți tineri, care au altă 

gândire, nu ca noi (!) Apoi ei au format familii mixte: o femeie româncă și un bărbat ucrainean; am auzit 

că ei considerau că e mai bine pentru copii să învețe limba ucraineană de când sunt mici, pentru că au șanse 

mai mari de reușită la examenele finale; Așa, numaidecât primăria le-a pus la dispoziție autobuz; toți copiii 

care voiau să meargă la școlile din alte sate, care aveau predare în limba ucraineană, să meargă fără 

probleme!! Și aici, la fel ca și în România la finalul liceului (clasa a XI-a!) elevii susțin evaluările naționale, 

care sunt în limba ucraineană. Așadar, părinții doreau școli ucrainene, pentru că examenele se susțin în 

ucraineană! Nimeni nu interzice ca elevii români să învețe în școli românești, unde probabil e ceva mai 

flexibil ca în școlile ucrainene sistemul de notare, promovare etc., dar la final, condițiile de evaluare sunt 

la fel ca pentru ucraineni.  

Ce să spun... profesorii români erau uimiți de fenomenul care era în creștere prin 2010-2011, întrucât plecau 

masiv elevii din școlile românești spre școli ucrainene. Apoi statul ucrainean a găsit o soluție (!): să 

introducă limba ucraineană în școlile românești, încă de la clasele primare. Așa că... au ajuns școlile 

românești cu predare în limba română să fie de fapt școli cu predare în limba ucraineană. Și asta, nu fiindcă 

ne-a impus cineva, ci fiindcă părinții mai tineri au căutat treaba asta. Acum văd că s-au potolit, dar deja e 

prea târziu; s-a ajuns cu predarea limbii ucrainene la clasa a IX-a. Vă dați seama ce va fi mai departe, atât 

pentru profesori, că nu mai au ore, dar și pentru limba română, care se pierde!!  

6. Când termină elevii liceul doresc să urmeze studiile în România? Care ar fi facultățile (specializările) 

spre care optează tinerii din Ucraina? Merg la Iași, la București sau Kiev, Moscova? 

Sunt mulți tineri care merg la studii la Iași, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, la Suceava 

Universitatea ,,Ștefan cel Mar”, la București, dar cei mai mulți merg la Cernăuți, fiindcă e mai aproape de 

noi și nu e așa scump. Viața economică nu mai e ca cea dinainte de 1990, când erau multe fabrici și toată 

lumea avea serviciu; acum oamenii sunt atenți la bani, la felul în care îi cheltuie. De regulă copiii mai 

sărăcuți rămân la Cernăuți pentru studii superioare, aflat la 30 km de satul nostru; cei care au părinții mai 

înstăriți merg în România sau la Kiev. Nu am cunoștință să meargă cineva la facultate la Moscova sau 
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Petersburg; poate ucrainenii din zona aceea; românii noștri, nu. În privința specializărilor, tinerii optează în 

special pentru Facultatea de Drept. Dar și așa, după ce termină facultatea tot pleacă în Occident și muncesc 

,,la negru!” - în alt domeniu decât cel în care s-au specializat. Foarte puțini tineri aleg meseriile de altădată 

ca specializare a facultății; nu mai sunt ingineri, biochimiști, agronomi etc.  

7. Știu că sunt niște burse acordate de statul român, ca sprijin pentru elevii/studenții români din Ucraina. 

Beneficiază cine are nevoie de ele sau cine trebuie? 

Da, statul român acordă burse studenților care vin la studii în România, dar eu nu prea am cunoștință despre 

ele, că nu sunt așa familiarizată în domeniu. Fecioru-meu este acum în clasa a XI-a și în primăvară susține 

evaluările și apoi vom vedea ce vom mai face. El a ales un liceu vocațional de muzică; așa că vede în fața 

ochilor numai muzică, mai concret acordeon. Nimeni nu poate să îl convingă să se orienteze spre altceva, 

chiar dacă o să aibă un salariu mic.  

8. Elevii învață limba română la școală din clasa I, câte ore pe săptămână? 

Da, elevii învață în satele care au școli românești câte două lecții de română și două lecții de literatură pe 

săptămână. (n.r. lecții înseamnă ore de gramatică și literatură!) La liceu învață numai două ore de limba 

română, fiindcă statul consideră că trebuie mai multe ore de limba ucraineană, ca să se pregătească pentru 

evaluările finale. Aceste evaluări sunt foarte importante, fiindcă în funcție de notele primite, ei primesc 

acordul să se înscrie la facultate sau nu – și în consecință chiar dacă ar avea familia bani să susțină 

cheltuielile studenției, acel tânăr nu poate merge la facultate, fiindcă nu a avut competențele necesare. (n.r. 

seamănă cumva cu absolvenții liceului din România, care nu au promovat examenul de bacalaureat! Acest 

sistem de recomandare sau obstrucționare este în Belgia, unde cunosc bine situația elevilor de liceu și 

implicit a absolvenților. Elevii sunt monitorizați și consiliați de psihologul școlar. În funcție de mediile 

obținute și de abilitățile dovedite pe parcursul anilor de școală, acesta recomandă conducerii școlii ca elevii 

să fie înscriși spre domeniul tehnic - producție, fără a urma studii superioare!! sau către facultate). 

9. Limba română este oră în trunchiul comun sau este oră opțională? 

Limba română nu a fost niciodată oră opțională în școlile românești, din satele românești. Va fi o mare 

problemă în câțiva ani, fiindcă s-a ajuns ca și în școlile noastre să se predea ucraineană aproape la toate 

materiile și atunci ne autodesființăm! Asta chiar ne îngrijorează pe noi, atât ca profesori de limba română, 

dar și ca români! 

10. Pentru serviciile administrative (la primărie, la poliție, la notar...) românii vorbesc limba română sau 

limba ucraineană? Sunt și români în funcții publice? 

Da, cunosc un primar la noi în raion care este român. Toți vorbesc limba română în satele noastre din 

Regiunea Cernăuți, dar și limba ucraineană dacă e nevoie; actele oficiale se scriu în limba ucraineană; noi 

avem cetățenie ucraineană, chiar dacă ne zicem români; nu suntem cetățeni români, suntem de etnie română. 

Dar noi ne-am învățat așa cum e acum! Da, avem reprezentanți români în Camera Deputaților (n.r. cred că 

a vrut să spună că nu îi cunoaște, dar s-a oprit brusc!) 

11. Cum relaționează populația din Ucraina cu românii? 

V-am spus că ne înțelegem bine. Nu sunt conflicte, nu e dușmănie...avem atâtea griji, că viața e grea...asta 

ar mai trebui să nu ne înțelegem bine. În sat oamenii se cunosc mai bine ca la oraș și de aceea nu știu eu să 

fi fost vreodată conflicte sau așa ceva. 

12. În Ucraina trăiesc alături de români și alte minorități cum ar fi ruși, polonezi, lituanieni, romi? 

În Regiunea Cernăuți trăiesc polonezi, dar ei au satele lor. Vorbesc limba poloneză și sunt oameni harnici, 

cumsecade; au și ei greutăți la fel cum au și românii și ucrainenii. În majoritatea lor bărbații lucrează în 

construcții sau agricultură. Femeile – cele mai multe dintre ele sunt plecate la muncă în străinătate, în Italia 

cu precădere, unde îngrijesc de persoane vârstnice. Se mai întorc în sat o dată pe an sau la șase luni și apoi 

pleacă iar. Așa trece viața! Bărbații ucraineni pleacă la muncă în Occident, nici nu știu prea bine ce 

muncesc, dar parcă tot în construcții. Copiii rămân cu bunicii sau rudele lor, dar sunt bine îngrijiți. Acum e 

ceva mai ușor, fiindcă vorbesc la telefon, pe viber, au mai multe posibilități de comunicare, dar tot nu e ca 

acasă, cu părinții lângă ei. Așa s-a ajuns acum - pe vremea când eram eu copil părinții munceau la colhoz, 

stăteau cu noi acasă... După 1991 oamenii au primit pământul, dar nu prea mai are cine să îl muncească. 

Tinerii pleacă în străinătate, iar bătrânii ... 

În satele noastre nu sunt romi, nu știu ce să vă spun despre ei. De asemenea aici nu sunt nici ruși, fiindcă 

suntem foarte departe de Rusia. 

13. Cum se înțeleg aceștia?  

Trăim în armonie, avem și greutăți și momente mai frumoase, ca peste tot în lume.  
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14. Știu că femeile ucrainence sunt frumoase; sunt căsătorii între români și ucraineni? Câți copii are în 

medie o familie de români și de ucraineni? 

Sunt frumoase unele dintre ele, care se îngrijesc mai mult, poate că merg la saloane de cosmetică, dar aici 

la noi nu prea ne dă mâna, fiindcă salariile sunt mici; un profesor debutant are ,,salar” numai 200 de dolari! 

Nici măcar nu sunt euro! Așa că e greu să mai mergem la cosmetică sau la saloane. Abia ajung banii pentru 

apă și pâine pentru o lună. În zona noastră (la sate în general!) nu există gaze, apă curentă sau canalizare. 

Doar internet și uneori e semnalul foarte slab.  

În medie, o familie are 2 copii. Poate doar ,,pocăiții” sau ,,Martorii lui Iehova” să aibă mai mulți copii, 

adică în medie patru copii. 

15. Se mai păstrează specificul sărbătorilor creștine în Ucraina, în special la Nașterea Domnului sau la 

Înviere? 

În satele românești se păstrează foarte bine specificul sărbătorilor creștine. La Crăciun copiii merg cu 

Colindul, Sfânt Vasile, Plugușorul, Capra, Lupii noi, Ursul – e foarte frumos. Noi îi învățăm pe elevi la 

școală repertoriul și încă se mai păstrează. În satele ucrainene copiii merg asemenea cu Colindul, 

Plugușorul, dar n-aș putea să spun dacă ei au împrumutat ceva elemente din obiceiurile noastre! Noi sigur 

nu am luat nimic de la ei!! Facem ouă roșii, mergem la Biserică de Înviere; de exemplu la Taina Sfântului 

Maslu vin în biserica noastră mai mulți preoți, dintre care unii sunt ucraineni. Sunt cumsecade, slujesc cu 

părintele nostru și vor și ei să spună ceva la sfârșit, dar se cam încurcă; își cer scuze că nu reușesc să spună 

bine ce vor! 

16. Românii sunt ortodocși și aparțin de Biserica Rusă sau Ucraineană, dar sunt și catolici, protestanți 

– cum se înțeleg din perspectivă religioasă? 

Da, românii toți sunt ortodocși! nu ne-a luat nimeni credința și asta e o mare bucurie pentru noi; puțin câte 

puțin începem să pierdem limba română din școlile noastre și asta ne doare cel mai rău. Dar nu familiile de 

românii au făcut să pierdem câte puțin din limba română în școli, ci alții, familiile mixte; ,,cozi de topor” 

sunt peste tot! 

Nu sunt catolici în zona noastră și nu știu ce să zic despre ei. E o ,,Casă de rugăciune” la noi în sat pentru 

protestanți, e și pentru ,,Martorii lui Iehova”, dar noi avem credința noastră, preotul nostru ... și nu pot să 

spun mai multe despre ei. 

17. Au ajuns în Ucraina emigranți din Asia, așa cum sunt tot mai mult prezenți în Europa de Centrală 

și de Vest (Germania, Franța, Anglia, Suedia, Finlanda)? 

Nu, în Regiunea Cernăuți nu au ajuns arabii sau asiaticii. Știu că s-a făcut o mobilizare mai mare la frontiera 

cu Polonia, au asigurat paza mai bine, fiindcă era un flux mai mare de emigranți acolo, care voiau să treacă 

fraudulos spre Germania. Militarii mobilizați sunt dintre cei care au studii în domeniu, dar am părere că au 

solicitat și voluntari! 

18. Există parteneriate educaționale, cu școli din România, sunt proiecte Erasmus cu finanțare 

Europeană? Doresc românii din Ucraina să aibă înfrățiri cu școli sau instituții din România?  

Sunt parteneriate educaționale, dar nu chiar așa cum am vrea noi, fiindcă suntem o școală din mediul rural. 

De regulă se îndreaptă către școlile din Cernăuți sau din orașele mari. Am avut bucuria să încheiem un 

partenerial cultural cu domnul primar Tudor Pendiuc de la Pitești, din județul Argeș, care ne-a vizitat de 

câteva ori. A fost o experiență deosebit de frumoasă. 

19. Am văzut că mulți profesori au urmat studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sunt 

mai accesibile financiar studiile în România sau în Rusia, Ucraina? 

Studiile sunt accesibile pentru cei care au bani; pentru oamenii de rând tot mai bine e la Cernăuți; aici e mai 

aproape și costurile sunt mai mici. Cine merge la studii în România își permite! Dar de regulă cei care 

pleacă în România la studii, nu se mai întorc în Ucraina; iar dacă se întorc, cei mai mulți nu mai vin în sat! 

20. În România e un fenomen în dezvoltare: pleacă românii la muncă în Europa de Vest și multe case 

sunt nelocuite, case mari, cu nivel ...Doresc românii să plece din Ucraina în alte țări din Europa, în 

Italia, Spania, Austria, Germania, Anglia? 

Da, pleacă foarte mulți români din satele noastre la muncă în străinătate. E bine, că trimit bani acasă, dar 

chiar și așa, tot nu e bine; familia trebuie să trăiască laolaltă, copii-părinți-bunici... 

21. Există biblioteci, manuale, cărți, posturi TV în limba română, presă scrisă – pentru informare și 

promovare? Știu că sunt câteva fundații și asociații culturale ale românilor din Ucraina, care sprijină 

menținerea identității culturale în Ucraina. Se simte influența rusească în viața culturală? Pentru că în 

viața economică eu cred că da. Depindeți de Rusia. 
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Da, sunt biblioteci, avem și manuale și posturi TV în limba română. Nu se simte influența rusească. În 

vremea când eram eu copil, da, era o disciplină aparte. Dar acum nu, e o influență ucraineană din ce în ce 

mai mare, dar până la urmă, ce să mai zicem, noi suntem cetățeni ucraineni, chiar dacă avem etnie română. 

Sunt fundații culturale ale românilor din Ucraina, care sprijină menținerea identității culturale românești, 

dar tot nu pot să facă până la capăt ce ar trebui pentru noi. 

Noi suntem mulțumiți așa cum suntem acum, fiindcă e bine așa! Să ne ferească Dumnezeu de 

războaie, de foamete și să trecem cu bine peste Pandemia Covid19, care a schimbat rostul vieții.  

Vă doresc tuturor multă sănătate și mă bucur că m-ați invitat și că am fost alături de dvs.  

Și noi i-am mulțumit doamnei profesoare Violeta Cojocar! știu sigur, că va rămâne în amintirea 

noastră pentru sinceritatea și bunăvoința de care a dat dovadă, pentru disponibilitatea de timp și ineditul 

educației interculturale de care am avut parte. 

 

 A consemnat, 

Prof. drd. Dorobanțu-Dina Roxana,  

18.11.2021  
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Anexa 16. Interviu cu  Bojan Alexandrovići, preot român ortodox din estul Serbiei, paroh 

de Malainița și Remesiana, protopop al Protopiatului Dacia Ripensis cu sediul la Negotin 

din Serbia 

Invitat la Cursul de formare ,,Educație interculturală profesori – nivel gimnazial”, 16.11.2021,  

formator prof. Dorobanțu-Dina Roxana 

 

(Interviul integral se regăsește în Revista nr. 3/2021 ,,Diferiți și totuși la fel” a Școlii Gimnaziale 

,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș) 

 
1.Vă adresăm rugămintea vă vă prezentați.  

Eu sunt un om simplu si nu vreau să mă prezint cu titluri înalte, cu funcțiile 

pe care le am acum, pentru că eu nu am uitat de unde am pornit, nu am uitat 

cât am ținut de biserica neamului - atât din vremea când eram copil sau mai 

târziu, când eram cântăreț bisericesc. Eu provin dintr-o familie de preoți; de 

la 1800 încoace am găsit în neamul nostru șase preoți și bag de seamă, că de 

aici se trage dorința mea de a păstra neamul laolaltă, pe români, așa cum 

numai Biserica o poate face.  

2. Câți români trăiesc (aproximativ) în Regiunea Valea Timocului? Cum au ajuns românii (de sute de 

ani!) să locuiască în Valea Timocului? 

Românii din Valea Timocului sunt grupați la sud de Dunăre, la răsărit de râul Morava, până la granița cu 

România și Bulgaria. În Serbia, în 1991 trăiau 71 536 persoane vorbitoare de "limbă valahă" (aproape toate 

în estul Serbiei Centrale); însă numai 16 539 persoane înregistrate drept valahi. Recensământul din 2001 

arată că în Serbia Centrală au fost înregistrate 59 729 persoane vorbitoare de limbă română, respectiv 44 

110 români; În 2011 numărul de cetățeni sârbi care s-au declarat vlahi era de 35 330. În regiunea Valea 

Timocului sunt aproximativ 25% români, 73% sârbo-croați și 1,2% alte naționalități.  

3. Care este starea de fapt dintre români și sârbi în Valea Timocului? Au românii drepturi recunoscute 

prin lege, așa cum au minoritățile din România? 

Românii se înțeleg bine cu sârbii, la nivel de populație. Nu au existat niciodată conflicte, pentru că suntem 

aici de când ne știm noi, din moși strămoși, de sute de ani. Drepturile românilor nu sunt recunoscute, pentru 

că românii sunt numiți ,,vlahi”, deci nu români. Oficialii spun despre noi că avem origini romanice, că ne 

asemănăm cu populația din Italia, dar nu fac referire absolut la România, fiindcă nu doresc acest lucru. 

4. Vorbesc oamenii ,,liber” limba română sau numai acasă? 

Oamenii vorbesc ,,liber” limba română acasă, pe drum, la piață, la medic, la nuntă, la botez, cântă, joacă 

românește, dar numai slujbă în limba română nu se face! Ori, Biserica este cea care adună în jurul său 

oamenii și păstrează cultura unui popor, obiceiurile, valorile spirituale ... Iar faptul că sute de ani nu era 

permisă slujba în limba română pentru populația care vorbea românește, pentru noi a fost o mare durere. 

Din 1833 nu a mai fost Biserică Ortodoxă Română în Serbia. Am avut mare noroc de un ierarh curajos, 

Înalt PreaSfințitul Daniil, care ne-a ajutat să dobândim acest drept firesc al nostru: slujbă și predică în limba 

română. Am avut sprijinul Preafericitului Patriarh Teoctist și acum al Preafericitului Patriarh Daniel (de la 

București), care au sprijinit Biserica Ortodoxă din Serbia, că altfel era rău de noi. Cu fiecare generație care 

trece suntem tot mai puțini cei care ne cunoaștem rădăcinile, care știm identitatea noastră culturală, 

spirituală – și asta este un lucru care mă întristează. E o criză de identitate, ceea ce e greu pentru viitor. Eu 

am trecut prin încercări grele, dar mi-a ajutat Dumnezeu să văd un mic progres, anume după sute de ani 

slujba se oficiază în limba română în satele de români.  

5. Sunt școli cu predare în limba română acolo unde populația este majoritar românească? 

Nu sunt școli românești în satele românești sau în cele 154 de localități cu populație 100% românească și 

în cele 54 localități cu 50% populație românească. La școală se vorbește numai limba sârbă. Copiii învață 

acasă să vorbească graiul românesc, care este un amestec de grai oltenesc cu bănățean, dar la școală nu 

există limba maternă, adică limba română. De câțiva ani este un proiect pilot, prin care s-a introdus în 

programa școlară limba română opțional pentru elevi. Părinții pot să completeze o cerere pentru ora 

opțională de limba română, dar așa de greu este pentru copii să participe...fiindcă programul lor se termină 

la ora 14,00, când pleacă acasă cu microbuzul școlar, iar ora de limba română este stabilită seara, ora 18,00. 

Cum poate un copil să aștepte atâtea ore sau să se întoarcă pentru a participa la cursul opțional. E stabilit 

orarul în așa fel, ca părinții să renunțe; dar oficialitățile sârbe au dat posibilitatea în aceste școli pilot să se 
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predea limba română! Apoi, în unele școli ora este stabilită în vremea când copiii pot merge la masă. Numai 

copiii români nu merg la masă, pentru că ei vor să meargă la ora opțională de limba română! Așa că tot, tot 

vor renunța părinții la limba română. Și mai e un lucru: în fiecare an sunt întrebați părinții ce aleg dintre 

orele opționale: Informatică, limba română și încă ceva; dar se poate ca în fiecare an să fie altă limbă predată 

sau e mai bine să aibă continuitate măcar patru ani, ca să poată învăța ceva copiii ceia?! Deci, așa stă treaba 

cu limba română la școală. Părinții vorbesc acasă românește, îi învață și pe copii, dar ei nu știu să scrie bine 

românește, la fel cum nu știu bine să citească limba literară, fiindcă e diferență între graiul de acasă și limba 

literară. Dar chiar și așa, eu mă bucur să aud copiii vorbind românește, pentru că vor duce mai departe 

graiul nostru, așa cum e el! Limba română nu este recunoscută, ci numai limba vlahă, care este un amestec 

de sârbă și română. Opționalul despre care v-am spus este de limba vlahă! Dar tot e ceva, față de cum era 

mai înainte! 

6. Elevii care termină liceul sunt interesați să urmeze studiile în România? Care ar fi facultățile 

(specializările) spre care se îndreaptă tinerii din Serbia? 

E mare interes pentru elevii care termină liceul în Serbia să vină la studii în România, pentru că sunt gratuite. 

Dar nu ajung pe merit, pe corecte, cei care beneficiază de bursa de studii. Elevii primesc bursa în funcție 

de notele de la școală. Dacă e un părinte mai înflăcărat de patriotism, de românism – acest lucru nu e pe 

placul profesorilor și atunci, copilul său e luat la ochi, primește note mai mici și nici nu are recomandare 

pentru bursa de studii în România. Beneficiază de bursa de studii în România numai cine trebuie, nu cine 

merită! 

7. Statul român acordă sprijin pentru elevii/studenții români din Serbia, respectiv Valea Timocului? 

Da, statul român acordă burse de studiu, așa cum v-am spus. Primim mare ajutor de la Patriarhia Română 

și de la unii oameni de bine. Organizațiile culturale nu prea ne sprijină cu adevărat. Problema e că selecția 

celor care pleacă la studii în România nu este una cinstită totdeauna. Sunt și situații când un elev știe bine 

limba română, dar nu prea se descurcă la materiile din Serbia și atunci degeaba știe românește, dacă nu știe 

lecțiile în general. Alții sunt buni la carte, dar nu știu să vorbească bine românește. Uneori sunt și profesori 

sârbi răutăcioși, care pun notă mică românilor, doar ca să nu beneficieze de bursă! 

8. Limba română se regăsește în materiile de învățământ, pe care elevii le studiază la școală? 

Tocmai v-am spus, limba română nu se regăște în materiile de învățământ. Este doar opționalul pentru 

limba vlahă în unele școli pilot. 

9. Limba română este oră în trunchiul comun sau este oră opțională? 

Este limba vlahă în programul acesta pilot, propus la nivel european, dar nu prea se respectă. 

10. În administrația locală, românii vorbesc limba română sau limba sârbă? Au românii funcții în 

administrația locală? 

Da, sunt români în administrația locală, dar ei spun că sunt sârbi.  

11. Cum relaționează populația din Serbia cu românii? 

Relațiile sunt bune între români și sârbi, nu există conflicte. Atâta doar că numele românilor nu mai sunt 

românești, ci absolut toate numele de familie au devenit sârbești. De la Stancu îi zice Stancovici, de la Iancu 

îi zice Iancovi, de la Petre îi zice Petrovici, ba chiar și poreclele pe care le aveau oamenii din moși strămoși 

au devenit nume sârbești: ,,Veverițovici” – probabil de la cineva care avea porecla ,,veverița”. Și asta cu 

numele schimbate este din arhivele pe care le-am verificat eu, de la anul 1863 încoace. Prima biserică 

românească a fost construită acum 200 de ani, dar bisericile au fost ocupate de Biserica Sârbă, care a adus 

preoți din Bosnia. Primul strămoș al meu este descoperit în acte în anul 1760. Aici e țara noastră, nu avem 

cum să plecăm; bunicii mei au murit pe front, în Primul Război Mondial ca români în Serbia. Suntem la 

casele noastre, aici toți oamenii au ,,goști”, adică o cameră de oaspeți. Eu sunt mulțumit că acum suntem 

opt preoți în Protopopiatul de Negotin. La început eram doar eu singur, care alergam și la 150 de kilometri 

să oficiez serviciile religioase, acolo unde oamenii mă chemau, că aveau nevoie de preot. Cu ajutorul lui 

Dumnezeu, cu sprijinul Patriarhiei Române și al multor oameni de bine, au fost construite 12 biserici și mai 

sunt câteva în lucru, s-a ridicat mânăstirea de la Malainița... așa, în mare sunt mulțumit de ceea ce s-a 

înfăptuit, că e un progres față de cum era acum o sută de ani, dar tot nu e suficient. De aceea eu n-am să mă 

opresc aici. 

12. În regiunea Valea Timocului trăiesc alături de români și alte minorități? 

În Valea Timocului nu sunt alte minorități, ci numai țigani; sunt țigani români și țigani sârbi; noi nu le 

zicem romi, cum li se spune în România, iar ei nu se supără când le zicem țigani. Au fost cândva bulgarii, 

dar au fost asimilați de multă vreme de populația sârbească, așa cum probabil s-ar fi întâmplat și cu românii, 
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dacă nu erau oamenii patrioți, care să țină de obiceiuri, limbă, tradiții și mai cu seamă de biserică 13. Cum 

relaționează aceștia?  

Trăim în relații bune și cu țiganii și cu sârbii, fiindcă nu avem pentru ce să ne dușmănim. Noi vrem doar să 

vorbim românește, să avem școală în limba română, să avem biserică românească și asta nu deranjează 

populația de lângă noi, doar pe unii domni din oficialități. 

14. Sunt căsătorii între români și sârbi? 

Sunt căsătorii din ce în ce mai multe între români și sârbi, fiindcă oamenii din popor se înțeleg bine. În 

medie o familie are doi copii, foarte rar când sunt trei copii la părinți. Sora mea are patru copii și noi suntem 

tare bucuroși când ne întâlnim cu toții. Tinerii fac din ce în ce mai puțini copii; poate nu vor să împartă 

averea sau poate spun că sunt vremurile grele; eu am cercetat Registrele de Botez și în urmă cu șapte sau 

opt generații, din 1940 de când avem registrele de stare civilă - o familie avea șapte-opt copii. Tot așa puțini 

copii au și familiile de sârbi, maxim doi copii.  

Viața e grea și așa a fost mereu; banii nu ajung niciodată. Salariile au mai crescut nițel, dar au crescut și 

prețurile. De exemplu un litru de ulei costa 100 de dinari, acum în timpul Pandemiei de Covid19 costă 200 

de dinari (adică 1,5 euro!); un litru de lapte aproape un euro, un kg de cartofi 0,5 euro, o pâine (250g)= 

0.2€. Prețurile medii în Serbia sunt mai mari decât în România. Dacă faci cumpărături în Serbia va trebui 

să plătești 1.04 ori mai mult decât în România. În Serbia, o masă tipică de fast-food costă: 

24 RON (580 RSD); pentru un McMeal la McDonalds 7.30 RON (174 RSD), atât costă un hamburger de 

brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 5.90 RON (141 RSD) și espresso 4.20 RON (99 RSD). 

Țigările sunt mai ieftine în Serbia decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 

12 RON (280 RSD). O sticlă de bere de la un brand cunoscut: 4.90 RON (116 RSD), Mezeluri (1 kg): 

38 RON (907 RSD). Pretul pentru închirierea unei mașini în Serbia (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota 

Corolla) este 91,000 RON (2,185,000 RSD). Utilizarea de transport public în Serbia vine la un cost de: 

3.70 RON (89 RSD) pentru un bilet într-un sens. Salariu minim în Belgrad= 300€, salariu mediu în 

Belgrad= 397.90€. 

Nu e ușoară viața aici, iar noi nu am fi putut rezista fără ajutorul Patriarhiei Române, al Secretariatului de 

Stat pentru Culte din România sau al unor organizații cu suflet mare, de români adevărați. 

15. Se mai păstrează specificul sărbătorilor creștine în Valea Timocului, în special la Nașterea Domnului 

sau la Înviere? 

Da, încă se mai păstrează tradițiile creștinești la sărbătorile mari, iar noi ne străduim să le transmitem mai 

departe. În vremea când nu se vorbea românește la biserică, oamenii au ,,trecut” cultul creștin din biserică 

acasă. De exemplu, e o tradiție la noi: un codru de pâine se lasă (se păstrează!) în Joia Mare, când a avut 

loc Cina cea de Taină; pâinea aceasta o fărâmițau, fiindcă se usca până în Duminica Învierii și o amestecau 

cu vin. Acest amestec îl dădeau celor care-i vizita de Paști, având semnificația Sfintei Împărtășanii. Acum, 

când se pot oficia Sfintele Taine în Biserică în limba română, nu se mai face așa ceva, fiindcă noi îi 

îndemnăm pe oameni să participe la slujbă, unde primesc Sfânta Împărtășanie. Cultul morților este foarte 

pregnant, oamenii dau de pomană mai înainte de orice, iar atunci când primesc spun ,,Bogdaproste!”, care 

înseamnă ,,Dumnezeu să-l ierte!” - deși în România oamenii spun asta în loc de ,,mulțumesc!” La sărbătorile 

mari femeile merg la biserică dimineața, înainte să apară zorile, împart pentru cei morți, apoi vin în biserică.  

16. Alături de ortodocși sunt și catolici, protestanți – cum se înțeleg din perspectivă socială, culturală și 

religioasă? 

În toată Serbia trăiesc foarte puțini catolici, aproape nesemnificativ ca procent; sunt și aici 

protestanți, unii dintre ei au devenit așa pentru ceva ajutoare pe care le-au primit din Occident sau din 

America, dar în majoritate sunt ortodocși, cu preoți bosniaci (!) Chiar și când merg la vrăjitoare, aceea 

vorbește românește!  

Am mers odată într-un sat pentru a oficia unele servicii, pentru care am fost chemat de oameni; 

după felul în care am vorbit eu - probabil că am rămas la inima lor, fiindcă mi-au cerut numărul de telefon, 

ca să mă cheme totdeauna. Ba, am botezat mulți oameni, care erau în etate, unii chiar aveau 70 de ani, 

pentru că acolo nu ajunsese niciodată un preot român, iar ei nu voiau să fie creștinați de un preot străin de 

neamul românesc. Eu tare m-am bucurat că oamenii aceia aveau trăire creștinească, românească și cu mare 

drag am mers la casele lor când mă chemau. De aceea, noi nu vrem să fim străini în casa noastră; vrem să 

ținem de Biserica noastră, să vorbim românește acasă și la școală; dar ei nu vor! Mare ajutor am primit de 

la Patriarhul Teoctist și acum de la Patriarhul Daniel, care cunoaște foarte bine istoria locului și ne ajută și 
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păstrează legătura cu noi. Fără ajutorul acesta binecuvântat nu aveam ceea ce avem acum în Biserica din 

Valea Timocului. 

17. Este ,,afectată” Valea Timocului de valul emigraționist din Asia, care își face simțită prezența tot 

mai mult în Europa de Centrală și de Vest? 

În Valea Timocului nu sunt interesați să rămână, pentru că suntem săraci; am văzut mulți emigranți pe 

străzile orașului, care erau în ,,trecere!” spre Occident.  

18. Doresc românii din Valea Timocului să aibă Parteneriate de colaborare cu școli sau instituții din 

România? Există parteneriate educaționale, culturale? 

Da, noi dorim să avem ,,înfrățiri”, dar să fie sincere, nu doar de suprafață. Atâta timp cât există parteneriate, 

vizite și colaborare între România și Valea Timocului, existăm și noi. Atunci când nu vom mai fi în 

preocupările Patriarhiei Române și ale oamenilor de bine, care simt românește, probabil că și noi vom fi 

din ce în ce mai puțini – și asta nu e bine! 

19. Unde se pregătesc studenții pentru a deveni profesori? Vin la studii în România sau în Serbia? 

Studenții se pregătesc și în România și în Serbia, dar foarte puțini dintre ei se mai întorc ,,acasă”. Mulți 

rămân în România sau pleacă în Europa. Eu pot să număr pe degetele de la o mână pe cei care s-au întors 

acasă, în Valea Timocului. E greu aici, pentru că nu doar în Valea Timocului, ci în toată Serbia sunt 

probleme cu locurile de muncă, fiindcă economia trece printr-o perioada grea. Și din cauza situației 

pandemice cu Virusul Covid19 și din alte cauze... 

20. Doresc românii să plece din Valea Timocului în alte țări din Europa, așa cum se întâmplă cu românii 

din România, care au format comunități (unele chiar numeroase!) în Italia, Spania, Austria, Germania, 

Anglia? 

Da, mulți români doresc să plece. De altfel este și o glumă pe la noi, ,,cel mai mare sat de români este 

Viena!” Da, Viena din Austria, acolo sunt plecați foarte mulți români din Valea Timocului. Ei au ridicat 

aici case cu nivel, dar sunt nelocuite. Vin în vizită la bunici o dată sau de două ori pe an, dar când nu vor 

mai fi bătrânii nu cred că vor mai veni. Și-au făcut un rost acolo, vorbesc nemțește și trăiesc oportunitatea 

occidentului. Aici au rămas cei care au românismul în sânge, ori nu au cunoscut mirajul Occidentului. E și 

o parte bună cu Pandemia de Covid19, pentru unii s-au întors aici, alții nu au mai plecat, dar eu cred că în 

cel mult 20 de ani satele vor fi depopulate.  

21. Există posturi TV în limba română, presă scrisă – pentru informare și promovare? 

Nu există posturi TV în limba română și nici presa scrisă. De altfel și dacă ar fi presă scrisă, oamenii nu ar 

ști să citească, fiindcă au învățat să vorbească în graiul românesc, ci nu limba literară. Nici scrisul românesc 

nu îl cunosc; doar vorba românească o știu și pentru noi asta este cea mai mare dorință: să vorbim românește, 

pentru că așa am auzit în casele noastre - primele cuvinte în limba română. 
22. Dacă sunt întrebări pe care nu vi le-am adresat, dar dvs aveți dorința de a ne spune și altceva, care cuprinde 

aria noastră de interes în contextul Educației interculturale față de românii din Diaspora istorică, vă rog frumos 

să completați. 

Poate ar mai fi de spus, că s-a format în Serbia o comunitate în adevăratul sens al cuvântului de chinezi. Ei sunt 

prezenți peste tot, în viața economică a țării, fiindcă au cumpărat minele de aur și cupru de la noi, pe care acum le 

exploatează. Au adus chiar și deținuți chinezi să muncească la mină, la treburi mai dificile, poate mai nocive, care 

sunt păziți de polițiști chinezi.  

Oamenii în Valea Timocului se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, unele meșteșuguri practicate la 

nivel de familie, care nu aduc venit prea mare... Unii oameni trăiesc cu pensiile pe care încă le mai au bătrânii lor sau 

cu banii pe care îi primesc de la rudele plecate în străinătate. Noi avem două nume, unul este cel din acte, oficial, care 

a devenit nume sârbesc - prin adăugirea despre care v-am zis și unul pe care îl spunem noi acasă, în familie, care este 

nume românesc: Vasile, Ion, Maria – că așa ne e drag să spunem copiilor noștri.  

Românii nu sunt reprezentați în Parlamentul Serbiei și singurul sprijin vine de la frații noștri din România.  

Vizitați-ne, că vizitele voastre fac să existăm și noi, altfel dispărem! Simbolul nostru național este limba 

română, așa cum e ea, în graiul oltenesc amestecat cu cel bănățean. 
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Anexa 17. Interviu cu preot Boba Adrian Călin Protopop al Bisericii Albe, Eclesiarh al 

Catedralei Ortodoxe Române din Vârșeț, Regiunea Voivodina Banatul Sârbesc, Serbia - 

17.11.2021 

Invitat la Cursul de formare ,,Educație interculturală pentru profesori – nivel gimnazial”,  

formator prof. Dorobanțu-Dina Roxana 

 

(Interviul se regăsește integral în Revista ,,Diferiți și totuși la fel” nr. 4/2022 a Școlii Gimnaziale 

,,I.C. Lăzărescu” Țițești-Argeș) 

 

Invitatul nostru face prezentarea personală cu modestie, foarte succint, fiindcă știe că oricine poate să 

citească CV-ul său, care este postat pe internet. Din capul locului trebuie să spun, că pr. dr. Adrian Boba a 

fost recomandat de către 

Preasfințitul Episcop Daniil 

pentru a participa în calitate 

de invitat la Cursul de 

Educație interculturală pentru 

profesori, curs al cărui 

formator sunt eu.  

Cum am luat legătura cu 

Preasfințitul Părinte Daniil, 

Episcop Locțiitor al 

Episcopiei Daciei Felix?! M-

am adresat mai întâi, cu fiască 

supunere, printr-o Scrisoare 

deschisă - Mitropoliei 

Banatului, de unde am primit îndemnul să iau legătura cu Preasfințitul Episcop Daniil; ,,Sfinția Sa este cel 

mai în măsură să recomande pe cineva”, care să aducă în prim plan elemente de educație interculturală din 

Banatul Sârbesc, Provincia autonomă Voivodina.  

Discuția cu Preasfințitul Episcop Daniil a fost deosebit de plăcută și eficientă. Mi-a spus că îl 

cunoaște pe Înaltpreasfințitul Calinic Argeșanul, a fost la Curtea de Argeș cu ceva ani în urmă și s-a bucurat 

că sunt profesoară de religie (am terminat Facultatea de Teologie Ortodoxă-Asistență Socială la Pitești, 

1997). M-a întrebat câți copii am, dacă soțul meu este preot … iar despre tema cercetării mele pentru 

doctorat legată de educație interculturală – mi-a spus: este deosebit de utilă și actuală. ,,Vă recomand eu un 

băiat bun, care să fie invitatul dvs la cursul cu profesorii argeșeni; o să vă spună tot ce doriți despre educația 

interculturală în Banatul Sârbesc – Regiunea Voivodina. Locuiește la Timișoara, este profesor la 

Universitatea de Vest, este tenor la Opera Națională din Timișoara și Protopop al Bisericii Albe, Eclesiarh 

al Catedralei Ortodoxe Române din Vârșeț, (Voivodina) Serbia. O să fiți mulțumită de domnia sa! O să 

vedeți!” M-am bucurat foarte mult de oportunitatea discuției cu Preasfințitul Daniil, despre care știu că are 

,,românismul în sânge”, cunoaște foarte bine istoria diasporei istorice, pentru care nu a precupețit niciun 

moment să transpună în fapte proiectele de specialitate.  

Așadar, l-am contactat pe pr. dr. Adrian Bobe cu toată încrederea, dar nu i-am spus decât peste 

câteva zile, că a fost recomandat de Ierarhul său, de-a cărui apreciere se bucură din plin! Răspunsurile 

primite sunt foarte concludente; acestea reprezintă munca depusă, implicarea efectivă pe care o are în toate 

dimensiunile vieții social-culturale și religioase din orașul Vârșeț timp de 25 de ani. Și nu e puțin lucru! 

Numai naveta de 70 de km (din Timișoara la Vârșeț) poate să sublinieze devotamentul pentru ceea ce face 

pentru românii din diaspora istorică.  

2. Câți români trăiesc (aproximativ) în Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina? Cum au ajuns românii 

(de sute de ani!) să locuiască în Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina? 

În Banatul Sârbesc identitatea românească din comunitatea istorică Provincia Autonomă Voivodina este 

susținută de școală și Biserică. Fără aceste două instituții, românii nu pot exista aici. Ultimul recensământ 

din anul 2018 arată că sunt aproximativ 35 000 de români în Banatul Sârbesc. Ei sunt aici dintotdeauna, din 
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vremea dacilor. Din 1918 și până în prezent, regiunea a primit diferite grade de autonomie în cadrul Serbiei. 

Ei sunt aici dintotdeauna, din vremea dacilor.  

3. Care este starea de fapt dintre români și sârbi în Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina? Au românii 

drepturi recunoscute prin lege, așa cum au minoritățile care locuiesc în România? 

Românii și sârbii din Banatul Sârbesc sunt una și aceeași; Nu sunt diferențe, în acte însă, românii sunt 

cetățeni sârbi. Aici toți oamenii vorbesc puțin românește, sârbește sau maghiară și se înțeleg bine. În Serbia 

Centrală e viața grea, diferită de noi, care am trăit sub ocupația Imperiului Habsburgic și apoi a Imperiului 

Austro-Ungar. Românii au drepturile recunoscute prin lege în Serbia. Provincia autonomă Voivodina a fost 

pe picior de egalitate cu Provincia Kosovo; există președinte al guvernului voivodinean, președinte al 

parlamentului voivodinean ... 

4. Vorbesc oamenii ,,liber” limba română sau numai acasă? 

5.Sunt școli cu predare în limba română acolo unde populația este majoritar românească? 

Oamenii vorbesc liber limba română numai cu cei care știu să vorbească românește. Avem organizare 

administrativă proprie, exemplu la primăria noastră de la Vârșeț sunt plăcuțe scrise în patru sau cinci limbi: 

română, maghiară, sârbă, slovacă; notarul poate nu știe să vorbească limba română, dar există translator; 

cel mai sigur sunt angajați vorbitori de limba română în turism-servicii, pentru că patronii au fost interesați 

de acest lucru, care aduce vizitatori, turiști – din ce în ce mai mulți în ultimii ani; există o preocupare foarte 

mare din partea unor asociații culturale pentru promovarea dansurilor populare românești, pentru activități 

artistice, spectacole – care dau continuitate limbii române, ceea ce este foarte bine. Odată cu 

garantarea autonomiei în Voivodina, limba română a primit statut oficial împreună cu grafia latină.  

Există școli cu predare în limba română, în unele sate doar pentru clasele I-IV, altele au școli cu clasele V-

VIII, există și liceu cu predare în limba română la Vârșeț și chiar Școala de Înalte Studii Pedagogice pentru 

învățători (nivel universitar), care aparține de Facultatea de Științe Pedagogice de la Belgrad.  

6. Elevii care termină liceul sunt interesați să urmeze studiile în România? Care ar fi facultățile 

(specializările) spre care se îndreaptă tinerii din Serbia? 

În general copiii din familiile mixte preferă să ,,steie” mai aproape de părinți, deci rămân în Serbia. Când 

unii oameni au obținut cetățenie română, după mai multe demersuri, după mai multe activități desfășurate 

în plan cultural, prin care au dovedit că merită să primească cetățenie română (în baza unui punctaj!) sunt 

interesați să meargă la studii în România. Cel mai ușor primesc cetățenie română instructorii de dans, 

membrii unor asociații sau fundații culturale, persoanele care lucrează în administrația locală ... pe bază de 

punctaj, înțelegeți dvs?! Tinerii aleg de regulă Facultatea de Medicină sau Facultatea de Drept de la 

Timișoara, dar și la Belgrad.  

7. Statul român acordă sprijin pentru elevii/studenții români din Serbia, respectiv Regiunea Banatul 

Sârbesc - Voivodina 

Statul român îi ajută pe studenții români, oferă burse de studiu, cazare gratuită și 100 de euro bursă 

studențească lunar - pentru studenții care urmează universitățile noastre, pentru că sunt pasionați de 

arhitectură, sport, politehnică etc. Situația e cumva la fel ca la noi, în România: copiii medicilor urmează 

medicina, copiii preoților urmează Teologia, copiii profesorilor se fac profesori și tot așa. Noi facem 

promovarea facultăților noastre de la Universitatea de Vest din Timișoara, mergem pe teren, prin liceele 

din Serbia și avem slavă Domnului! mulți tinerii la facultățile noastre. Este meritul colegilor mei pentru 

calitatea prestației, pentru renumele pe care l-au păstrat Universității de Vest și de ce nu, suntem mai 

aproape de Occident, cu standarde de calitate, probitate morală etc. Unii tineri vin la studii în România, de 

regulă în Timișoara, dar și la Arad, fiindcă bunicii lor au un apartament aici și pot locui fără probleme, fără 

cheltuieli prea mari. Cel mai mult este asaltată Universitatea de Medicină din Timișoara.  

Sunt și tineri care nu merg la studii, ci se mulțumesc să devină agricultori, fiindcă statul încurajează foarte 

mult agricultura locală (peste 150 de hectare are de lucru un agricultor!), iar legea din Serbia nu permite să 

fie vândut pământul străinilor!  

8. Limba română se regăsește în materiile de învățământ pe care elevii le studiază la școală? 

Limba română este considerată limba maternă, nu este oră opțională. Aici la noi, la Vârșeț toată lumea 

vorbește limba română; se predau trei ore săptămânal de limba română. Copiii învață la școală două limbi 

materne: în clasa I învață limba română, cu grafia latină și începând cu clasa a II-a învață și limba sârbească 

tot ca limbă maternă, cu alfabet chirilic. E greu și pentru copii într-un fel, dar când sunt mici prind mult mai 

repede. 

9. Limba română este oră în trunchiul comun sau este oră opțională? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Autonomie_(politic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_latin
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Da, este oră în trunchiul comun, nu este oră opțională. 

10. În administrația locală, românii vorbesc limba română sau limba sârbă? Au românii funcții în 

administrația locală? 

În administrația locală românii - vorbesc românește, sârbii vorbesc sârbește, maghiarii vorbesc maghiara, 

cum sunt prin birouri ... dar actele oficiale sunt redactate în limba sârbă. Românii dețin funcții în 

administrația publică locală; nu știu să fie cineva primar, dar președinte de consiliu local, avocat, da, cunosc.  

11. Cum relaționează populația din Serbia cu românii? 

Oamenii se înțeleg bine. Nu sunt conflicte. Mai ales în mediul rural, relațiile sunt chiar de întrajutorare între 

români-sârbi, români-maghiari, români-slovaci. La oraș oamenii sunt puțin mai conservatori, poate și 

fiindcă nu se cunosc atât de bine, la fel ca și la noi, în România, dar nu sunt conflicte. 

12. În regiunea Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina trăiesc alături de români și alte minorități cum 

ar fi unguri, germani, romi? 

Da, sunt minorități. Sunt sate de români, sate de maghiari, sate de sârbi și sate mai puține, dar există – sate 

de slovaci. Comunitatea germană nu mai există, pentru că după 1940 au plecat în Germania. Ca o 

particularitate aș putea să spun – sunt mulți romi, dar ei locuiesc în satele de români sau maghiari sau sârbi, 

fie la marginea localităților , dar nu au sate doar ale lor. Și ce e interesant, se declară ca fiind de etnia 

majoritară în localitatea respectivă; adică în satul de români ei se declară români, în satul sârbesc se declară 

sârbi și tot așa. E păcat că nu sunt organizați, fiindcă ar putea să beneficieze de mai multe drepturi. În Serbia 

romii sunt percepuți la fel ca în România, că suntem în Balcani. Ei sunt buni muzicanți, fac parte din fanfara 

orașului sau a instituțiilor de profil cultural. Au mulți copii, la fel ca și în România, nu au serviciu; primesc 

ajutor social.  

Între 1956-1957 președintele Republicii Federative Iugoslavia Iosip Broz Tito a permis cetățenilor sârbi să 

lucreze în Europa; astfel au plecat să muncească în alte țări cetățenii sârbi, chair dacă erau români, maghiari 

sau romi, fapt care a condus la dezvoltarea unor comunități importante de cetățeni sârbi în multe orașe ale 

Europei și chiar în America. Acolo au construit orașe în care s-au stabilit și ei; acum sunt la a III-a generație 

de ,,locuitori” acolo; romii au cetățenie sârbă și călătoresc oriunde cu pașaportul sârbesc. 

13. Cum relaționează aceștia?  

Tocmai am spus mai sus; conviețuiesc pașnic. 

14. Sunt căsătorii între români și sârbi? 

Da, sunt căsătorii mixte, cu precădere în mediul rural; în sate e mult mai ușor să se cunoască oamenii, să se 

placă și să se căsătorească. Există și multe asociații culturale care promovează dansurile populare, 

evenimentele culturale în mediul rural. Astfel tinerii se întâlnesc, se cunosc mai bine și chiar dacă sunt din 

sate diferite (români, maghiari, sârbi, slovaci...) se căsătoresc. Mai repede renunță la etnie fetele. În special 

fetele sârbe. Ele se căsătoresc cu băieți români sau unguri, ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate. Un băiat care are o situație materială bună, chiar dacă este maghiar sau român, este o partidă 

bună! băieții de regulă sunt mai înstăriți. Știți cum se spune: ,,dragostea trece prin stomac!” Din păcate însă, 

constatăm cu tristețe, că satele sunt aproape depopulate în ultimii ani; părinții pleacă la muncă în Europa 

de Vest, tinerii stau acasă, muncesc pământul, apoi când ajung pe la 40-45 de ani pleacă tinerii la muncă în 

Vest și se întorc bătrânii în sate; aceștia au grijă de nepoți, mai îngrijesc cumva pământul ... și tot așa. Acolo 

în străinătate, la a II-a generație se căsătoresc și cu marocani, africani...fetele renunță mai ușor la etnia lor. 

15. Se mai păstrează specificul sărbătorilor creștine în Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina, în special 

la Nașterea Domnului sau la Înviere? 

Da, să știți, că încă se mai păstrează. Sunt multe evenimente culturale, avem multe asociații și fundații care 

promovează evenimentele culturale, deci se păstrează tradițiile creștine. La noi, la Vârșeț este un eveniment 

foarte plăcut și interesant: se numește ,,Marșul Învierii”; peste 1000 de persoane participă în noaptea de 

Înviere; sunt folosite și instrumente muzicale, fanfare... Sârbii vin de la catedrala lor, noi de la catedrala 

noastră și cântăm ,,Hristos a înviat!” Ne vedem în centrul orașului, noi cu episcopul nostru în frunte, cu 

sobor de preoți, credincioși...ei vin cu episcopul lor în frunte...apoi ne întoarcem la parohiile noastre, unii 

la dreapta, alții la stânga! E deosebit de frumos! Avem sărbătoarea de Sânziene, Ziua Mărțișorului și de 

asemenea, foarte interesant Festivalul fanfarelor. La acest eveniment participă în jur de 3000 de persoane; 

se desfășoară în luna august, după Sfânta Maria Mare. 

16. Alături de ortodocși sunt și catolici, protestanți – cum se înțeleg din perspectivă religioasă? 

Comunitatea catolică e foarte mică la Vârșeț; sunt câțiva în orașul Novi Sad cu care ne înțelegem foarte 

bine; ne invită la evenimente culturale, îi invităm și noi pe ei ... Avem o relație foarte bună cu preoții 
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luterani, unde sunt și femei conducătoare. Sunt foarte bine organizați, au casă parohială, comitet de tineret, 

comitet de adulți; sunt în relații foarte bune cu sârbii, în special la sate, unde oamenii se cunosc mai bine și 

relaționează altfel, mai apropiat, față de cum e situația la oraș. La oraș există ierarhie luterană, sunt femei 

în funcția de episcop, acolo lucrurile sunt puțin diferit. 

17. Este ,,afectată” Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina de valul emigraționist din Asia, care își face 

simțită prezența tot mai mult în Europa de Centrală și de Vest? 

Au venit și la noi arabi, dar au străbătut câmpurile și au trecut mai departe; se îndreaptă spre punctele de 

trecere a frontierei și nu sunt interesați să rămână la noi; doresc să ajungă mai ales în Austria sau Germania; 

sunt foarte dezamăgiți când ajung la frontiera cu România. Doresc să rămână în tren sau să plece cât mai 

repede spre Vest! Oamenii de aici sunt primitori cu emigranții, totdeauna se găsește ceva de mâncare pentru 

ei! Nu se tem de venirea arabilor în satele noastre; în fiecare casă există două-trei arme de vânătoare! Dar 

proprietarii sunt disciplinați, le folosesc doar când trebuie! dar e bine să se știe despre asta, fiindcă Serbia 

este pe primul loc la Asociații ale vânătorilor, în Europa. 

18. Doresc românii din Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina să aibă înfrățiri cu școli sau instituții din 

România? Există parteneriate educaționale, culturale? 

Colaborăm cu românii din Ungaria, din Basarabia și avem o viață culturală foarte intensă. 

19. Unde se pregătesc studenții pentru a deveni profesori? Vin la studii în România sau în Serbia? 

Așa cum am spus, se pregătesc la Institutul de Înalte Studii Pedagogice, devin învățători la Vârșeț, dar și la 

Belgrad, Novi Sad, Timișoara, Arad, Reșița. Serbia este o țară frumoasă, dar din păcate are salarizarea pe 

care o avea România acum 30 de ani! Tinerii urmează studiile în România și se mai întorc acasă doar cei 

care vor să fie cadre didactice, medici, stomatologi...Cei care au spirit de antreprenori nu se mai întorc la 

Vârșeț, merg la Belgrad sau în Europa și își fac propria afacere. Diplomele de studii din România sunt 

recunoscute în Serbia. 

20. Doresc românii să plece din Regiunea Banatul Sârbesc - Voivodina în alte țări din Europa, așa cum 

se întâmplă cu românii din România, care au format comunități (unele chiar numeroase) în Italia, 

Spania, Austria, Germania, Anglia? 

Așa cum am spus, românii din Banatul Sârbesc, care dintotdeauna au avut cetățenie sârbă, încă din timpul 

președintelui Tito aveau dreptul să muncească în alte țări, deci aveau dreptul să plece în străinătate înainte 

de 1990. Sunt foarte mulți plecați de ani de zile, unii chiar în America, Suedia, Canada, Maiami... se mai 

întorc acasă doar vara pentru vreo două luni. Revin de tot acasă la bătrânețe! 

Câți copii au românii din Serbia? 

Ce să vă spun?! Aici e o glumă foarte cunoscută din moși-strămoși: ,,De ce fac bănățeni numai un copil?! 

Fiindcă nu pot face un copil și jumătate!” Asta spune totul! Așa sunt obișnuiți ei să facă doar un copil. În 

genere și sârbii tot un copil au; dacă primul copil e fată, atunci zic, hai să mai încercăm, că poate o fi băiat! 

Nu există familii numeroase aici de sute de ani! La neoprotestanți sunt în medie trei sau patru copii. Nu a 

fost niciodată în Serbia un plan de redresare demografică; ei nu au impus ca în România o politică prin care 

să aibă mai mulți copii, pentru creștere demografică. Etnicii albanezi de credință arabă au mulți copii, din 

dorința de a păstra teritoriile pe care le au! 

21. Există posturi TV în limba română, presă scrisă – pentru informare și promovare? 

Exista posturi locale de TV în limba română; cel mai cunoscut este cel de la Novi Sad, Banatul TV... există 

Radio în limba română, presă scrisă, Editura ,,Libertatea!”. Din păcate nu sunt magazine cu cărți în limba 

română, de unde să se poată cumpăra! Doar dacă oamenii merg în România, la Timișoara pot procura cărți. 

Eu am inițiat un Proiect: ,,O carte românească pentru un suflet românesc!” prin care 40 de parohii românești 

din Voivodina au implementat acest proiect. Personal am adus cu mașina mea, în portbagaj 8000 de cărți 

pentru românii din Serbia. Dar situația pandemică generată de virusul Covid19 a întrerupt proiectul nostru. 

Suntem aici patru preoți, care mergem în fiecare săptămână în Serbia. Actul de identitate, pașaportul sunt 

folosite la trecerea punctului de frontieră, iar în vârful pandemiei au obținut Adeverință de lucrător 

transfrontalier de la Episcopie și nu au fost probleme. De regulă trecem doar cu cartea de identitate. 

22. Dacă sunt întrebări pe care nu vi le-am adresat, dar dvs aveți dorința de a ne spune și altceva, care 

cuprinde aria noastră de interes în contextul Educației interculturale față de românii din Diaspora 

istorică, vă rog frumos să completați. 

Despre Mișcarea ,,Oastea Domnului” – care în perioada comunistă nu a fost interzisă, pot să vă spun astfel: 

Acum este aproape inexistentă. Membrii ei sunt foarte bătrâni, cei mai mulți s-au dus la Domnul și tinerii 
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au lăsat lucrurile acestea în plan secundar, din păcate. În majoritate, cântările de la Sfânta Liturghie 

(pricesne) sunt preluate de la ,,Oastea Domnul”, ca dovadă că oamenii cunoșteau foarte bine aceste pricesne. 

Fanfarele sunt folosite și la înmormântări, au repertoriu adecvat și există dovezi că instrumentele au fost 

achiziționate de către biserică. 

România e peste tot! Mă simt foarte bine când ajung la românii noștri din Basarabia sau Ucraina – pentru 

că noi simțim și trăim românește! 

Personal vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, prin invitația de a participa la Cursul 

dvs ,,Educația interculturală pentru profesori”. M-am simțit foarte bine în calitatea pe care mi-ați oferit-o 

și îmi doresc să fi ajuns la inimile dvs și la înălțimea așteptărilor dvs! 

Cu mare drag voi accepta oricând invitația dvs și la alte activități sau parteneriate între școala unde predați 

și unele școli românești din Serbia. 

Vă așteptăm cu drag la Vârșeț și sper să ajungem și noi mânăstirea de la Curtea de Argeș! 

 

A consemnat,  

Prof. drd. Dorobantu-Dina Roxana (17.11.2021) 
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Anexa 18. Interviu cu doamna Elena Furdui, director adjunct la Gimnaziul ,,Adrian 

Păunescu”, Chișinău, (în cadrul Proiectului Transnațional România-Republica 

Moldova ,,Oameni, locuri, fapte…”( 2021-2023) 

Invitată la Cursul de formare continuă 

 ,,Educație interculturală pentru profesori – gimnaziu” 04.11.2021 

 

(Interviul acordat se regăsește integral în Revista nr. 3/2021 ,,Diferiți și totuși la fel” a Școlii 

Gimnaziale ,,I.C. Lăzărescu” Țițești) 

Doamna Elena FURDUI este profesoară de limba română la Gimnaziul nr. 7 ,,Adrian Păunescu” 

din Chișinău și director adjunct al acestei instituții din anul 2016. Ne-am cunoscut în 

urmă cu ceva timp (în luna octombrie 2021), când i-am adresat invitația de a 

implementa un Proiect transnațional între Școala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” 

Țițești, județul Argeș și Gimnaziul ,,Adrian Păunescu” din Chișinău, Republica 

Moldova (fostul Gimnaziu nr. 7)  
De la începutul colaborării noastre am simțit deschiderea pentru dialog intercultural, 

sinceritatea și trăirea unui adânc sentiment de patriotism din partea doamnei Elena 

Furdui. N-am întâlnit până acum o persoană care să spună din inimă: ,,pentru mine, 

Ziua Națională de 1 Decembrie este adevărata sărbătoare!” Fac precizarea, că Ziua 

Națională a Republicii Moldova este 27 august. În anul 1991, Moldova a dobândit 

independența față de Uniunea Sovietică prin adoptarea Declarației de Independență. 

Școala unde predă este în centrul orașului Chișinău, a fost mai întâi școală cu predare în limba rusă, 

dar din anul 2003 este școală românească. Statutul acesta de școală rusească nu le-a fost de mare ajutor, 

pentru că părinții erau reticenți să înscrie copiii la o școală rusească. Prestigiul profesorilor de aici a condus 

însă spre dobândirea unui loc bun în ierarhia gimnaziilor din Chișinău, și drept urmare acum sunt în jur de 

400 de elevi. (în anul 2003 erau 203 de elevi). 

Doamna Elena Furdui face parte din prima generație care a învățat la școală limba română, în anul 

1991, când era în clasa I. Așa ceva nu se uită ușor, pentru că a trecut de la limba rusă, care era peste tot: în 

casele oamenilor, la magazin, la poștă, la dispensar, la poliție, la primărie, la piață etc...la predarea limbii 

române în școli, care nu erau pregătite pentru așa ceva: lipsa manualelor! Aceasta era marea problemă, că 

nu aveau resursa esențială pentru învățământ. Au primit însă ajutor din partea unor oameni cu suflet mare 

din România, care au adus manuale, cărți, culegeri de texte – în fine, ce au putut aduce; unele noi, altele 

folosite de elevii români (tipărite de Ministerul Educației Naționale!) De altfel, doamna director avea și 

acum pe masa de lucru, la îndemână, un manual de Istoria românilor, pe care îl ține aproape, din două 

considerente: e primul manual de Istorie a românilor pe care l-a avut și al doilea motiv, cuprinde doar Istoria 

românilor, nu Istoria Universală, așa cum au apărut mai târziu, fiind incluse și evenimente legate de Uniunea 

Sovietică. 

Trecerea de la scrierea cu grafie chirilică la cea cu grafie latină a fost o mare bucurie, fiindcă spune 

doamna director, totdeauna i s-a părut grea scrierea cu grafie chirilică.  

La Gimnaziul ,,Adrian Păunescu” din Chișinău învață elevi români, dar și ruși și câțiva romi, dar 

care nu se declară romi, ci moldoveni. Elevii sunt în bune relații unii cu ceilalți, sunt de familii bune, care 

au cel puțin unul dintre părinți serviciu și doresc să meargă la colegiu. Pentru Republica Moldova – Colegiul 

are semnificația Institutului cu durata de trei ani, adică studii superioare de scurtă durată. Astfel absolvenții 

se pot încadra în muncă, în baza specializării absolvite, fără a fi nevoie să urmeze facultatea. Singura 

diferență este că, fiind studii superioare de scurtă durată sunt încadrați pentru un ,,salar” mai mic. Un 

element de noutate pentru școala moldovenească, elevii au asigurată masa de prânz gratis, din partea 

statului. Există cantină unde se pregătește meniul zilnic, sală de mese și copiii sunt bucuroși de orice 

primesc la masă.  

1. Se înțeleg bine românii cu rușii, ucrainenii, găgăuzii, azerii, bulgarii, romii? 

În orașul Chișinău nu sunt chiar toate aceste etnii, dar la nivel național sunt toate și încă vreo câteva: turci, 

tătari... Ne înțelegem bine, e loc pentru toată lumea sub soare; fiecare cunoaște limitele, drepturile, 

obligațiile și de aceea nu sunt probleme. În școala noastră sunt copii care provin din familii de ruși, dar și 

ei vorbesc românește și se înțeleg bine cu românii. Avem câțiva romi, dar sunt emancipați, părinții lor au o 
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mică afacere cu vânzarea de haine vechi. Într-un an, când se pregăteau pentru examenul de admitere, un 

copil rom a pierdut buletinul de identitate în zona unui magazin din apropierea școlii. Era foarte necăjit, 

deoarece participarea la examen este condiționată de actul de identitate. Și-a luat la revedere de la colegi, 

le-a spus că a pierdut buletinul și în consecință nu o să vină la examen, deci se încheie activitatea lui școlară. 

În ziua examenului, dimineața, a venit bucuros la mine, cu buletinul în mână și mi-a spus: ,,Ce bine e să fii 

și țigan! Uitați, a găsit buletinul meu un țigan; el m-a cunoscut, m-a căutat și mi l-a dat!” Am râs din inimă 

de bucuria lui, deși îi jucau ochii în lacrimi! Toți elevii l-au aplaudat și l-au privit cu admirație, chiar dacă 

era țigan. Atâta doar, că nu prea vin la școală elevii romi; nu pentru că sunt săraci, ci așa, fiindcă nu le place 

să se trezească la program, să aibă teme ... Doresc doar să știe să scrie și să citească. Băieții îi însoțesc pe 

părinți, de regulă merg cu tatăl la marfă, unde vând haine vechi. Fetele se căsătoresc prin clasa a IX-a și 

apoi nu mai vin la școală.  

2. Copiii învață limba română acasă, cu grafie latină sau numai la școală? 

Da, copiii învață limba română acasă și la școală, care este limba oficială în toate instituțiile, toate serviciile. 

Dar un lucru nu mi se corect: orice anunț pentru angajare, de exemplu, are condiție: să vorbească limba 

română și limba rusă. Nu înțeleg, de ce trebuie obligatoriu la angajare limba rusă în țara noastră? Așa cum 

de altfel, nu pot să înțeleg, de ce în Republica Găgăuzia, de exemplu, în toate instituțiile și serviciile pe 

lângă limba găgăuză, trebuie cunoscută limba română. 

3. Sunt școli cu predare în limba română acolo unde populația este majoritar românească? 

Da, sigur, peste tot sunt școli cu predare în limba română. Doar câteva școli sunt cu predare în limba rusă, 

unde sunt cartiere de ruși. Avem un singur liceu în Chișinău cu predare în limba turcă.  

4. Când termină elevii liceul doresc să urmeze studiile în România? Care ar fi facultățile (specializările) 

spre care optează tinerii din Republica Moldova? Merg la Iași, la București sau Moscova? 

Da, aici avem o mare problemă. Elevii de liceu merg la Iași sau în alte orașe mari, unde prind bursă din 

partea statului român. De asemenea și studenții pleacă la studii în România. În Moldova noastră rămân cei 

care nu prea au posibilități materiale. Elevii buni, bine pregătiți pleacă în România și nu prea se mai întorc 

în Moldova. Cauza: e mai bine în România ca în Moldova; au altă mentalitate oamenii, sunt mai bine plătiți, 

sunt posibilități mai mari de angajare și chiar oportunitatea de a pleca în Europa de Vest.  

Noi avem noroc că vin la studii aici arabii, în special la Universitatea de Medicină ,,Nicolae 

Testemițeanu”. Taxa nu este prea mare, se face carte de calitate și este ceva mai aproape de ei ca poziționare 

geografică. Ce să zic despre arabii aceștia?! Au cultura lor, care e diferită de a noastră, dar sunt pașnici... 

Femeile stau acasă și cresc copiii, nu au serviciu, sunt ,,cam plinuțe” și nu ridică ochii din pământ. Poartă 

veșminte închise la culoare, lungi, acoperite pe față...și nu le-am auzit să scoată vreun cuvânt. Spun lucrurile 

acestea deoarece unii s-au stabilit aici, probabil s-au căsătorit cu moldoveni. Unii sunt dezordonați; lasă 

foarte multe lucruri nefolositoare la ușă, în jurul blocului ... 

5. Limba română este oră în trunchiul comun sau este oră opțională? 

Da, limba română se predă la școală din clasa I până în clasa a XII-a, câte patru ore în planul cadru, trunchi 

comun. Și limba rusă se predă de la clasa a V-a, câte o oră pe săptămână, dar nu ca opțional, ci ca orice oră, 

cum ar fi muzica, desenul... Elevii învață greu limba rusă, deoarece familiile tinere nu prea mai vorbesc în 

casă limba rusă. Abia dacă pot spune câteva cuvinte în limba rusă. Ca să-i motivez să învețe, le-am spus, 

că la ziua lor de naștere vom cânta ,,La mulți ani!” în clasă, în limba rusă. Dar ei tot nu au învățat. Și mie 

mi-a fost foarte greu să învăț limba rusă, deoarece din clasa I am învățat la școală limba română, și e o mare 

diferență între vorbirea din casă (în limba rusă!) și scrierea cu grafie chirilică. 

6. Pentru serviciile administrative (la primărie, la poliție, la notar...) românii vorbesc limba română sau 

limba rusă? Sunt și români în funcții publice? 

Da, peste tot sunt români în funcții publice; atâta doar, că unii nu își fac totdeuna treaba cu sârguință.  

7. Știu că femeile moldovence sunt frumoase; sunt căsătorii între români și alte naționalități? Câți copii 

are în medie o familie de români? 

Da, sunt frumoase femeile moldovence și harnice. Nu aș putea să spun dacă sunt căsătorii cu alte 

naționalități, că orașul e mare. Atâta știu, că sunt din ce în ce mai puține căsătorii și din ce în ce mai multe 

divorțuri ... Se căsătoresc în străinătate după ce au plecat la muncă acolo, apoi se despart după ce unul dintre 

soți a plecat la muncă în Vest. E un lucru foarte trist, care nu era înainte în Moldova noastră. Aș zice că a 

scăzut numărul copiilor, deoarece datele Recensământului așa indică, dar eu n-aș zice asta; noi avem un 

program social la nivelul Primăriei Chișinău, prin care se acordă o masă caldă tuturor familiilor care au trei 

copii. Și am constatat că s-a dublat numărul acestor familii față de anii precedenți și sunt tot mai mulți 
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beneficiari. Așa că, administrația locală a pus condiția: ,,cine are patru copii în familie” beneficiază de acest 

program social. În medie o familie are doi sau ,,tri” copii. 

8. Se mai păstrează specificul sărbătorilor creștine în Republica Moldova, în special la Nașterea 

Domnului sau la Înviere? 

În oraș nu prea se mai păstrează spiritul sărbătorilor creștine, ca înainte. Au devenit mai mult comerciale. 

E o mare delăsare din partea familiilor și a copiilor. În sate e ceva mai bine, copiii se organizează altfel, se 

cunosc mai bine... dar aici, nu prea. La școală facem serbări, colinde, organizăm activități pentru Ziua 

Limbii Române, Ziua Națională de 1 Decembrie, Ziua Națională de 27 august (din 1991),  

9. Românii sunt ortodocși, dar sunt și catolici, protestanți – cum se înțeleg din perspectivă religioasă? 

Am văzut Casa de rugăciune a unor baptiști și a Bisericii Evanghelice, dar nu pot să spun mai multe. Doar 

despre ,,Martorii lui Iehova” aș zice că sunt foarte insistenți; vin cu pliante pe la ușile oamenilor, revin, 

insistă să ne dea cărți... dar oamenii se feresc de ei, nu știu din ce cauză! 

10. Au ajuns în Republica Moldova emigranți din Asia, așa cum sunt tot mai mult prezenți în Europa de 

Centrală și de Vest (Germania, Franța, Anglia, Suedia, Finlanda)? 

Nu aș putea să spun dacă sunt, dar cred că nu sunt interesați de țara noastră, fiindcă nu le oferă perspective 

prea mari. Am văzut, că o firmă de construcții din Turcia a câștigat licitația pentru un proiect foarte generos 

de lucrări-construcții și au fost aduși muncitori din Turcia pentru aceasta. Nu pot să înțeleg de ce nu folosesc 

forța de muncă de aici, pentru că și moldovenii pleacă în Austria, Germania, Franța să muncească în 

construcții. S-a deschis o fabrică de cablaje în Moldova și acolo lucrează mulți moldoveni, dar nu sunt bine 

plătiți. Se mulțumesc cu puțin, fiindcă e viața grea. În special la sate, oamenii trăiesc foarte greu. Cei mai 

mulți așteaptă să trimită cineva bani din străinătate, că altfel nu au cu ce se descurca. Cei care au pensii de 

la ,,colhoz” – sunt mici, nu pot acoperi cheltuielile pentru lemne, alimente sau medicamente. Ce să mai 

vorbim de concedii la munte sau la mare, ori plecarea în excursii ...  

11. Există parteneriate educaționale cu școli din România, sunt proiecte Erasmus cu finanțare 

Europeană? Doresc românii din Republica Moldova să aibă înfrățiri cu școli sau instituții din România?  

Da, sunt multe proiecte educaționale și noi ne bucurăm de asemenea oportunități. Proiectul nostru 

de suflet este cel din 2018, când am cunoscut o școală din localitatea Moreni, județul Dâmbovița (România). 

Au venit românii la noi la școală, am mers și noi în România; elevii au fost cazați acasă la elevii din 

România; noi am fost cazați la hotel; am fost la ore în schimb de experiență, ne-au invitat în excursii – la 

Târgoviște, Brașov... A fost o experiență foarte frumoasă. Păstrăm legătura și acum cu doamna directoare 

și cu profesorii de acolo. Am participat la ,,balul de absolvire” al clasei a VIII-a de acolo (Moreni-

Dâmbovița). Elevii au pregătit un program artistic foarte frumos, au inclus și elevii noștri în activitățile 

lor... Ne-am simțit foarte bine în România. Eu am mai vizitat România după aceea; am fost la Sovata, la 

Cheile Bicazului, la Piatra Neamț, la Iași... Mi-a plăcut foarte mult. Românii sunt ospitalieri, fac mâncare 

bună, au case frumoase...locuri frumoase de vizitat... 

Noi suntem deschiși spre orice proiect de colaborare cu școlile din România; proiectul cu școala 

dvs. (Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș) este inedit. Când am citit titlul propus de 

dvs.: ,,Oameni, locuri, fapte...” am fost foarte impresionată. M-am gândit, că trebuie să fie ceva grozav 

după titlul acesta. De fapt, titlul anunță tema. Apoi, când am citit mai departe despre activitățile propuse de 

dvs: realizarea unui interviu cu doamna profesoară (pensionară) care a fost campioană balcanică la 

aruncarea greutății; interviu cu veteranul de război (profesor) în vârstă de 107 ani, vizită la Muzeul satului 

din localitatea dvs,; vizită la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș și la Muzeul Automobilului românesc din 

orașul Câmpulung – nu mi-a venit să cred că cineva poate să facă așa ceva cu elevii. Adică nu neapărat 

dacă poate, ci ideea în sine este inedită. De aceea am vrut să vă cunosc și să facem parteneriatul de 

colaborare. Acum, după ,,Salutul de bun venit!” pe care l-am avut cu elevii școlilor noastre, suntem mai 

motivați să pregătim ceva care să fie la înălțimea așteptărilor. Pentru data de 2 decembrie 2021 va fi o 

surpriză; ceva frumos legat de Ziua Națională a României. 

12. Am constatat că mulți profesori au urmat studiile la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Sunt mai accesibile financiar studiile în România sau în Rusia, față de cele din Moldova? 

Da, sunt mulți tineri care urmează facultatea în România. Am o prietenă care îmi spunea, că sora ei a obținut 

o bursă de studii în România și după finalizarea studiilor s-a căsătorit la Bistrița Năsăud, apoape de Cluj.  

Universitățile noastre suferă din cauza plecării tinerilor la studii în România. Unele facultăți s-au închis, 

altele sunt ,,pe muchie!” Mulți tineri nu mai urmează nicio facultate după finalizarea liceului; pleacă la 
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muncă în Occident; alții urmează colegiul, care le permite angajarea fără studii superioare (adevărat însă 

… au și ,,salar” ceva mai mic!)  

Sunt puțini cei care doresc merg la studii superioare la Moscova, deși acolo este cea mai bună școală 

universitară și postuniversitară. Aceia care merg la Moscova, se stabilesc acolo cu familia, deoarece au 

obținut serviciu acolo. De altfel s-au deschis multe universități în Moldova, în orașele mari și tinerii se 

îndreaptă către acestea, fiindcă sunt mai aproape de casă. 

13. În România e un fenomen în dezvoltare: pleacă românii la muncă în Europa de Vest și multe case 

sunt nelocuite, case mari, cu nivel ...Doresc românii să plece din Republica Moldova în alte țări din 

Europa, în Italia, Spania, Austria, Germania, Anglia? 

Da, foarte mulți pleacă la muncă în Europa. De altfel banii trimiși de către ei rudelor, familiilor care sunt 

aici, reprezintă aproape singura sursă de venit. Sunt dispuși să muncească orice, oriunde, deoarece viața 

aici nu e ușoară. Locuri de muncă s-ar găsi, dar sunt foarte prost plătite. Am auzit, că America acceptă 

stabilirea acolo, fără viză, doar cu actul de identitate. Dacă ar fi adevărat, cred că jumătate din America ar 

fi ocupată de moldoveni! (râde, fiindcă știe că nu a păstrat proporțiile!) 

14. Există biblioteci, manuale, cărți, posturi TV în limba română, presă scrisă – pentru informare și 

promovare?  

Da, există de toate, doar bani sunt puțini! Noi am avut prima dată acces la postul PROTV și am rămas fideli 

acestuia. Vedem emisiunea lui Cătălin Măruță, ,,Visuri la cheie” și alte emisiuni care sunt difuzate la acest 

post TV. Ar fi nevoie de manuale, în special de istorie. Eu nu pot să înțeleg un lucru: cum oare sunt tipărite 

manuale multe, suficiente pentru desen, muzică ... și nu sunt manuale suficiente de istorie. Eu asta nu pot 

să înțeleg! E ceva la mijloc! Și nu e corect. 

15. Dacă ar fi să recomandați trei lucruri pentru care să vizităm Republica Moldova, care ar acestea? 

Prima dată vă îndemn să vizitați orașul subteran (al vinului) de la Cricova. E uimitor! Eu am mers acolo 

într-o excursie cu elevii și am rămas foarte impresionată. Cred că aici suntem superiori rușilor! Apoi vă 

recomand orașul Orhei, care are ceva autentic românesc, chiar dacă unii spun că e doar un sat cu case 

tradiționale... Grădina Botanică, etc. 

16. Care ar fi primele două lucruri care vă nemulțumesc în Moldova? 

N-aș putea să spun că e ceva care mă nemulțumește. Dar cred, că infrastructura rutieră trebuie îmbunătățită; 

apoi … nivelul de trai foarte scăzut, în special pentru populația din mediul rural. 

15. Dacă sunt întrebări pe care nu vi le-am adresat, dar dvs aveți dorința de a ne spune și altceva care 

cuprinde aria noastră de interes în contextul Educației interculturale față de românii din Diaspora 

istorică, vă rog frumos să completați. 

Mă bucur foarte mult de parteneriatul cu dvs. și vă invit să vizitați Moldova. Vă mulțumesc pentru 

invitație și doresc să continuăm parteneriatul transnational ,,Oameni, locuri, fapte…” și după termenul 

impus în regulament.Eu iubesc România și dacă ar fi să mi se îndeplinească un vis, acesta ar fi să mă 

stabilesc cu familia în România.  

 

 

 A 

consemnat,  

Prof. drd. 

Dorobanțu-

Dina Roxana 

(04.11.2021) 
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Anexa 19. Povestirile mele cu tâlc pentru ora de educație interculturală 

VULPEA ȘI OMUL GOSPODAR 

O vulpe fugărită de copoii unor vânători s-a adăpostit în curtea unui om gospodar, în coliba acestuia 

din pădure. 

Știind că vânătorii vor trece pe lângă coliba lui, în deumul lor spre desișul pădurii, tăietorul și-a 

aprins o țigară, a ieșit pe prispă și-și făcea de lucru cioplind o șindrilă. 

În curând au apărut și vânătorii împreună cu copoii lor și l-au întrebat pe tăietorul de lemne, dacă 

nu cumva văzuse trecând pe lângă coliba lui, o vulpe mare și cu blana roșcată. 

Omul a spus cu voce tare, că nu o zărise, dar cu mâna arăta spre colibă, fâcându-i să înleleagă că 

acolo se ascundea vulpea. Vânătorii grăbiți nu i-au luat în seamă semnele, ci au dat crezare vorbelor sale, 

plecând spre desișul pădurii. 

După trecerea primejdiei, vulpea a vrut să plece din colibă, fără să dea nici o atenție tăietorului de 

lemne. Acesta i-a strigat cu reproș: ,,Cumătră vulpe, ți-am salvat viața și acum pleci din casa mea fără să-

mi mulțumești măcar, pentru bunătatea pe care am avut-o față de tine?! 

Atunci vulpea i-a răspuns: ,,Omule, într-adevăr, ar fi trebuit să-ți mulțumesc din toată inima, dacă 

și fapta ta ar fi fost la fel cu vorba pe care le-ai spus-o vânătorilor, și dacă mâinile tale nu ți-ar fi trădat 

vorbirea !” 

În viață suntem răspunzători atât pentru vorbele cât și pentru faptele noastre.  

Curiozitatea împlinită: Ce ziceți, care este părea voastră despre această întâmplare?!Oare este bine 

așa cum s-au petrecut lucrurile? 

ÎN CLASA NOASTRĂ 

  În școala noastră sunt unele clase mixte, în care elevii sunt deopotrivă români și altă etnie; sunt de 

mai multe religii. Din numărul total de 32 de elevi un sfert dintre ei sunt de etnie romă. 

Din numărul celorlalți, șase fete și patru băieți aparțin cultului penticostal, deci nu sunt de religie 

ortodoxă. Ei sunt foarte buni la învățătură, dar, cu toate acestea, colegii ortodocși sunt separați de ei. 

Doamna dirigintă i-a așezat și în bănci diferite, astfel, elevii de etnie romă sunt așezați în băncile din spatele 

clasei. Elevii aparținând cultului penticostal sunt așezați în băncile laterale, iar cei de religie ortodoxă au 

fost așezați în primele bănci: Aceștia din urmă se bucură de mai multă atenție decât ceilalți. 

Atmosfera în clasă este în permanență tensionată, fiindcă elevii ortodocși nu se joacă cu elevii de 

etnie romă sau cu cei de altă religie; de altfel nici nu se ajută la învățătură. De cele mai multe ori există 

conflicte minore între ei, dar care pot degenera pe parcurs. 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți că trebuie făcut pentru aplanarea acestor conflicte?! 

 Credeți că doamna dirigintă a procedat corect atunci când i-a separat pe elevi după etnie sau după 

religie? 

LA NOI ÎN ȘCOALĂ … 

 Școala nostră se află la distasnță de cca. patru kilometri de cătunul Uzun în care locuiesc vreo 20 de familii 

de rudari-măturari. Copiii din acest cătun nu vin la școală, pentru că sunt foarte săraci. Uneori copiii români 

se poartă urât cu ei discriminându-i pe față, că sunt asemănători cu cei din Angola sau din Mozambic, pe 

care i-au văzut la televizor.  

Pentru a depăși aceste probleme, doamna învățătoare a hotărât, din păcate, fără acordul conducerii 

școlii, să nu-i mai cheme la școală pe rudarii-măturari. Vinerea se suspende cursurile, să meragă în cătunul 

rudarilor și să-i învețe carte, într-o casă a unui gospodar mai înstărit. 

 S-a întâmplat ca un rău-voitor dintre colegi, să anunțe inspecția județeană. Doamna învățătoare nu a fost 

găsită la școală, ci în cătunul rudarilor, fapt pentru care unul din conducere a propus să fie sancționată cu 

15 % din salariu, pentru suspendarea cursurilor vinerea fără acordul conducerii. 

Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți, e vinovată doamna învățătoare? Unde a greșit doamna 

învățătoare? 

UNDE DUCE DISCRIMINAREA?! 

La școala din satul Ursoaia s-au înscris în toamna anului trecut în clasa întâi 52 de elevi. Dintre 

aceștia 20 erau de elevi de etnie romă. Cum numărul celor înscriși depășea cu mult efectivul aprobat, 

directoarea a cerut inspectoratului școlar suplimentarea cu încă o clasă paralelă. Astfel la clasa întâi a 

angajat pentru învățătura lor, ca suplinitoare, o tânără absolventă de liceu pedagogic. 
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Fără a consulta Consiliul profesoral - directoarea a hotărât ca cei 20 de elevi de etnie romă să fie 

inslalați într-o sală insalubră din curtea școlii. Acolo fusese cândva o magazie de lemne; iar pentru 

necesitățile fiziologice se foloseau de closetul din curte. 

Tânăra suplinitoare, nu chiar lipsită de experiență, i-a atras atenția directoarei, că ceea ce face este 

discriminare; este un atentat la viața morală a copiilor, fie ei și de etnie romă! Dar directoarea a rămas 

fermă în hotărârea luată. 

Tratați diferit față de colegii lor români, copiii romi au spus acasă părinților. Aceștia au depus 

plângere la C.N.C.D (Consiliul Național al Combaterii Discriminării) și problema a fost rezolvată. 

Directoarea a fost demisă din funcția pe care o ocupa de 15 ani, iar elevii de etnie romă au fost integrați 

printre ceilalți elevi, fără discriminare! 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți, e bună discriminarea în școală?!  

 Nimeni, indiferent de funție, nu-și arogă dreptul de a izola de ceilalți elevi pe copiii de etnii diferite sau de 

alte credințe religioase. 

OCHELARISTUL! 

Școala nostră este recunoscută ca una dintre școlile bune din județ. După îcheierea clasei a VIII-a 

peste 90 % dintre elevi reușesc la licee sau școlile peofesionale. 

Din păcate și la noi, probabil ca și la alte școli, există elevi ,,caricaturizați” după anumire criterii; 

aceste denumiri le cunosc sigur unii dintre elevi ... Exemplu: dacă sunt silitori la învățătură, li se spune 

,,tocilari”, dacă poartă ochelari de vedere sunt gratificați cu porecla de ,,ochelaristul” sau ,,ochelarista” în 

funcție de sexul fiecătuia. 

Nu mai spun despre elevii mai dolofani sau cei care ,,poartă” vreun handicap, oricât de ușor ar fi! 

Și ei sunt catalogați în funcție de acesta; ,,strâmbul”, ,,schiopul” etc. Cunoașteți situații asemănătoare?! 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți sunt situații de felul acesta în școală?! 

Este imperios necesar să se intervină cu seriozitate de către cadrele didactice, astfel încât discriminările să 

dispară necondiționat din școlile noastre. 

MIHAI - STUDENTUL MEDICINIST 

De mai mulți ani sunt prietem cu Mihai Ionescu - viitor medic generalist. Amândoi am reușit la 

liceu cu media 9,33 și tot amândoi am reușit acum 3 ani la Facultatea de Medicină din Iași. Mai isteț și mai 

fotogenic, de ce să nu recunosc, Mihai a reușit de curând să ,,achiziționeze” o tânără colegă somaleză. 

Mândru nevoie mare de ,,achiziția” făcută printre colegele din anul III, sâmbătă dimineața Mihai a 

plecat cu Sarai, colega iubită, la Mogoșești. Acesta este satul natal, pentru a petrece împreună cu familia un 

weekend minunat. 

Deși își anunțase cu câteva zile înainte familia că va petrece weekend-ul la Mogoșești împreună cu 

colega somaleză, au constatat că la gară nu erau așteptați de nimeni din familie. Tatăl său avea mașină și 

putea veni în întâmpinarea lor. 

Trecând peste acest nefericit incident, Mihai a găsit repede un taxi. L-a rugat pe șofer să-i ducă 

până în localitate. 

Ajunși acasă, a constatat că aceasta era aproape pustie. Mama era la biserică, tatăl plecat la târgul 

săptămânal să vândă niște porci, iar sora și fratele mai mici, erau plecați la un concurs de judo. Negăsind 

cheia la locul știut, au trebuit să aștepte mai mult de o oră. Au stat afară pe bancă,până a venit mama de la 

biserică. În tot acest timp o mătușă l-a ,,descusut” fără încetare: cine e străina și cu ce ocazie a venit la ei în 

ogradă ... 

Au venit în sfârșit, părinții! le-a prezentat mândru noua lui ,,achiziție”! dar aceștia, în loc să se 

bucure, i-a anunțat, fără menajamente, că în casa lor nu au ce căuta împreună.  

Ce era să facă Mihai? A tocmit un vecin cu mașina și au plecat imediat la Iași. Aici, la Căminul 

studențesc erau bine primiți de colegii care nu știau nimic despre cele întâmplate… 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți: E vorba despre discriminare aici sau nu?! Oare cum ar fi trebuit 

să se comporte părinții?! 

Discriminarea rănește.  
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POVESTEA ADELINEI, FATA CU PĂRUL DE AUR 

La începutul anului școlar, în școala noastră, printre alte zeci de elevi și eleve în clasa întâi au venit 

și două fetițe; erau surori: una Adelina cu părul blond și cârlionțat și alta Mariana, cu părul șaten și ochi 

albaștri.  

Adelina suferă de sindromul DOWN și este cu un mai mare decât sora sa Mariana. Părinții au trimis-

o la școală cu un an mai târziu, ca să meargă împreună cu sora ei mai mică, dar sănătoasă... În prima zi de 

școală, Adelina s-a comportat într-un mod destul de diferit față de ceilalți elevi. A refuzat să-și spună 

numele și prenumele, iar la ora de desen a mâzgălit foaia de hârtie spre deliciul nostru al tuturor. 

Pentru că devenise agresivă, doamna învățătoare a închis-o singură în sala de clasă alăturată până 

la încheierea programului. 

A doua zi a avut același comportament și iarăși a închis-o în sala ,,vecină”! Mariana a fost 

atenționată de doamna învățătoare să-și cheme mama la școală la o întâlnire cu doamna director. Urma să 

vorbească despre comportamentul Adelinei. 

Au avut loc unele discuții în cancelarie și mama fetițelor s-a hotărât să le transfere la altă școală!! 

Învățătoarea de acolo a dat dovadă de mai multă răbdare, tact pedagogic și și vocație pentru meseria aleasă! 

după câtva timp fețița răzvrătită s-a integrat perfect în programul școlii. 

Curiozitatea împlinită: Care e părerea voastră despre acestă situație?! Oare este bine cum s-au 

petrecut lucrurile?! 

Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au șanse egale în orice școală din România. 

 

DISCRIMINARE LA SPITAL 

 Stăm de două ore încheiate la ușa cabinetului de Cardiologie a spitalului din orașul P. Cam odată la 15 - 

20 de minute iese în sala de așteptare o asistentă tânără și foarte cochetă. Ea invită ,,pe sprânceană” câte o 

persoană de pe scaunele vecine cu noi să intre în cabinetul medical; Prin ușa întredeschisă se obsearvă în 

cabinet, timp de 10 – 15 secunde, silueta unui doctor tânăr, cu stetoscopul după gât. Pe un scaun, chiar 

lângă ușă, stă o tânătă brunetă; lângă ea, în picioare, gata să intre pe ușa cabinetului, o femeie în vârstă. 

Pare a fi mama sau soacra tinerei de lângă ușă, care este și însărcinată. 

De fiecare dată, când iese asistenta pentru a invita în cabinet câte o persoană, aleasă din priviri - 

femeia în vârstă întervine pentru tânăra gravidă - aceasta fiind printre primii veniți. Dar asistenta nu le ia în 

seamă. La un moment dat, după multe insistențe, iese și doctorul pe hol. Acesta li se adresează direct și 

destul de agresiv, spunându-le să aibă răbdare, că altfel…trece la alte măsuri. 

 - De ce domnule doctor n-o primiți și pe fata mea? Strigă femeia ajunsă la disperare! Ce dacă suntem 

țigani, ce, noi nu trăim tot în România? 

Dar doctorul și asistenta își văd în continuare de programul lor. Abia într-un târziu, când nu mai 

sunt decât două-trei persoane în sală, o invită și pe tânăra brunetă în cabinet. 

Mai întâi îi face o morală ,,ca la carte” pentru insistența de a intra nechemată, și apoi îi face un 

consult sumar. 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce ziceți, care este părerea voastră despre această situație?! 

Fiecare cetățean al acestei țări are aceleași drepturi indiferent de etnie, religie, rasă, cultură ori situație 

material. 

COPIII SUNT PRIMELE VICTIME ALE DISCRIMINĂRII 

La grădinița cu plată din sectorul nostru a fost înscrisă și Rebeca. Fetița, de etnie romă, este brunetă, 

cu ceva specific rasei din care provine; are ochi negri pătrunzători și păr ondulat, frumos pieptănat în două 

codițe îmăletite. Deși este destul de inteligentă pentru vârsta ei, educatoarea nu poartă nici un dialog cu ea. 

Și același lucru îl fac și copiii, colegii ei; parcă ar fi vorbiți sau îndemnați de cineva. Tot timpul stă singură 

și se uită la ceilalți, care se joacă sau învață poezia, decupează sau colorează.  

După câteva zile, mama fetiței a fost chemată la grădiniță și educatoarea i-a spus cu reproș; 

 - Mario, te-am chemat să-ți spun, că astăzi este ultima zi în care Rebeca mai poate sta la grădinița noastră! 

În primul rând, nu ați plătit prima rată, conform contractului! în al doilea, dar nu ultimul, fetița are un 

handicap grav, întrucât nu comunică cu numeni. Așa că o iei frumos de mânuță și o duci la altă grădiniță, 

unde sunt copii tot ca ea. Pe noi să ne lași în pace, să ne desfășurăm activitatea în liniște.  
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 - Dar, doamnă educatoare – a zis femeia, Rebeca nu are nici un handicap, în afară că e de etnie romă. 

Ea comunică foarte bine cu copiii din jurul nostru și chiar cu unii copii de la grădiniță. Nu știu de ce vreți 

să o alungați de aici?! 

 - De ce, de ne ce, eu ți-am spus hotărârea pe care am luat-o. Așa că de mâine încolo să nu mai vină la 

grădinița noastră!  

Curiozitatea împlinită: Voi ce ziceți, credeți că e vorba despre disciminare în povestea aceasta?! Oare 

cum ar fi dacă cineva ar avea astfel de atitudine față de tine?! 

Oricine poate discrimina și poate fi discriminat! Copiii sunt primele victime ale discriminării! 

 

FORMAȚIA ARTISTICĂ 

 M-a chemat într-o zi directoarea și m-a atenționat ferm, că dintre toate localitățile vecine, școala noastră 

este singura care nu are o echipă artistică! O formație bună, viabilă, capabilă să participe la concursuri 

interșcolare, așa cum sunt organizare în alte școli. 

 - Ileana, mi-a zis, ești profesoară de muzică, ai experiență, ia șase băieți și șase fete din clasele mari și fă, 

dragă, o echipă artistică. Să pregătești dansuri populare vechi, cântece populare adevărate … Să avem și 

noi formație artistică, așa cum au vecinii din satele alăturate. 

 - Doamnă directoare, i-am zis, pentru jocurile populare și chiar pentru acompaniament la cântece, e 

nevoie de muzică … deci, avem nevoie de lăutari! iar primăria și inspectoratul școlar nu ne-a dat nici 

măcar un bănuț! Cum voi rezolva această problemă fără nici un ban? 

 - Dragă, dar cusurgie mai ești! mi-a zis directoarea. 

Descurcă-te! ești majoră, ești vaccinată și profesoară de muzică pe deasupra! dar vezi … să nu-

mi aduci prea mulți țigani în echipă, că fac infarct!  

Deci, asta era: fără țigani nu aveam nici o șansă!  

Am chemat din ,,clasele mari” șase fete și șase băieți, în special dintre cei ai căror părinți erau 

lăutari. Cu cele șase fete și șase băieți de români și romi, am făcut o echipă pe cinste. 

Am invitat la repetiții câțiva bătrâni respectabili, care știau jocurile populare vechi din zona noastră. 

După trei-patru repetiții, marțea și joia seara - tinerii mei ,,artiști” știau să joace foarte bine: Sârba, Brâul, 

Hora nunții, Hora lui 22, Ungurica și altele …  

Țiganii lăutari, doi vioriști, doi acordeoniști și un țambalagiu - ai căror copii au fost cooptați în 

formația artistică, au venit cu drag la toate repetițiile. Mergeau și la concursuri … fără să pretindă nici un 

ban. 

 Curiozitatea împlinită: Voi ce credeți, a procedat bine doamna profesoară?! Oare ce s-ar întâmpla dacă 

am renunța la tradiții din cauza unor prejudecăți?! Dacă erai tu profesor, cum procedai? 
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Anexa 20. Parteneriatul educațional: școală-familie 

Școala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI, Județul Argeș (România) 

Comuna Țițești Tel/fax 0248299461 mail: scoala.iclazarescu1@yahoo.com 

CIF 29509321 Nr............../............................. 

Validat în Consiliul Profesoral din data de ……………………. 

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de …………………………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE 

Având în vedere: 

▪ Prevederile Constituţiei României; 

▪ Legea Educatiei Nationale –Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, implicit 

actele normative subsecvente acesteia; 

▪ Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învăţământ preuniversitar OMEN 5115/15 

decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic, Comuna Ceraşu 

▪ Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011, actualizat prin: 

Legea nr. 12/2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015)  

Legea nr. 97/2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015) 

Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 

2016), Legea nr. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 283 din de 14 aprilie 2016) 

▪ Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Republicată si 

actualizată 2016. 

▪  Prevederile Ordinului comun al MMFPS/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 privind 

persoanele cu CES. 

se încheie prezentul: 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

I. PĂRŢILE SEMNATARE: 

1. Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,I.C. LĂZĂRESCU” Țițești, județul Argeș, 

reprezentată prin director: prof. Dorobantu-Dina Roxana şi învățător/diriginte 

...………………………………….............................. al clasei .................... . 

2. Beneficiarii indirecţi: Părinţii elevilor (conform borderoului de mai jos) 

3. Beneficiarii direcţi: Elevii clasei (conform borderoului de mai jos) 

II. SCOPUL ACORDULUI: 

Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin responsabilizarea părţilor și 

implicarei în educaţia copiilor/elevilor. 

➢ Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ. 

➢ Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie. 

➢ Părintele/reprezentantul legal se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi 

comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului. 

Pentru realizarea la standarde de calitate a activităţii în învăţământ, părţile se angajează, prin voinţa 

proprie, după cum urmează: 

Şcoala se angajează: 

• să asigure spaţiu, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea actului educaţional în condiţii 

optime; 

• să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECS pentru fiecare 

nivel de studiu/ciclu de şcolarizare; 

• să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei lor în incinta şi spaţiul şcolar, 

precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ cu aprobarea inspectoratului şcolar 

judeţean; 

• să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţie cu elevii şi părinţii acestora (reprezentanţilor 

legali), într-un raport de egalitate; 

• să asigure transparenţa tuturor acţiunilor organizate de şcoală; 

mailto:scoala.iclazarescu1@yahoo.com
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• să nu desfăşoare acţiuni care să afecteze negativ imaginea publică a elevului, viaţa intimă sau viaţa 

privată a elevului sau a familiei acestuia; 

• să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice (şedinţe, lectorate, 

consilieri, alte acţiuni) şi să-l pună în aplicare; 

• să întocmească tematica acţiunilor de consiliere săptămânală a părinţilor şi să asigure buna 

desfăşurarea a acestor acţiuni de către diriginte; 

• să elibereze documentele şcolare necesare elevului, la solicitarea părinţilor (foi matricole, 

certificate de absolvire, adeverinţe etc); 

• să pună la dispoziţia elevului manuale şcolare, carnete de elev, rechizite (conform legii), precum 

şi alte mijloace de învăţământ în conformitate cu prevederile legale; 

• să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi al efectivelor aprobate, 

fără nici un fel de discriminare; 

• să asigure accesul neîngrădit la informare şi documentare, folosind mijloacele existente în şcoală 

( biblioteca, Internet, laboratoare etc); 

• să analizeze şi să soluţioneze, în timp util, responsabil, orice solicitare din partea elevului sau 

părintelui; 

• să analizeze şi să soluţioneze orice sesizare venită din partea elevilor sau a părinţilor privind unele 

abateri de la normele legale săvârşite în şcoală, indiferent la cine se referă acestea; 

• să elaboreze proiectul Regulamentului intern, după consultarea şi cu acordul părinţilor; 

• să stabilească, împreună cu consiliul clasei şi părinţii elevilor, CDS pentru anul şcolar viitor, în 

funcţie de oferta şcolii şi solicitările părinţilor; 

• să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi nediscriminator, rezultatele şi conduita elevilor; 

• să asigure premii şi distincţii elevilor pentru situaţia şcolară sau în urma participării acestora la 

diferite concursuri şcolare sau extraşcolare; 

• să asigure consilierea părinţilor de către cadrele didactice, în special dirigintele, pe orice temă de 

interes general sau particular; 

• să informeze părinţii, în timp legal, despre anumite schimbări legate de şcoală, susţinerea 

examenelor etc; 

• să informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin diriginţi, iar la sfârşitul anului şcolar 

prin secretariatul şcolii (corigenţe, situaţii neîncheiate, sancţiuni, repetenţie); 

• să monitorizeze frecvenţa elevilor şi să informeze părinţii în legătură cu adoptarea măsurilor 

adecvate, prevenirea abandonului şcolar, a sancţiunilor; 

• să asigure ordine şi disciplină în derularea programului zilnic, promovarea valorilor umane bazate 

pe libertatea individului, creativitate şi respectul opiniei altuia; 

• să asigure protecţia elevilor, a spaţiilor şi a utilităţilor din şcoală şi din curtea şcolii; 

• să asigure condiţii optime prin curăţenie, căldură, mobilier adecvat, instalaţii sanitare; 

• să coopereze cu toate instituţiile care au un rol în bunul mers al procesului de învăţământ; 

• să asigure dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor; 

• să explice clar părţilor semnatare toate prevederile acestui acord. 

Beneficiarul indirect: părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează: 

• să-şi înscrie copilul la şcoală/grădiniţă; 

• să trateze cu respect şi consideraţie şcoala şi reprezentanţii acesteia; 

• să-şi asume responsabilitatea promovării principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute 

de şcoala la care este înscris elevul; 

• să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă svârşită de acesta în afara 

şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul şcolii; 

• să participe la adunările, lectoratele şi consultaţiile organizate de şcoală; 

• să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar; 

• să respecte Regulamentul Intern al școlii; 

• să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei 

şcolare/sociale a copilului; 
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• să dea curs oricăror solicitări ale conducerii şcolii în vederea luării unor măsuri cu privire la 

conduita, ţinuta, situaţia şcolară sau disciplinară a elevului; 

• să ia legătura săptămânal cu dirigintele pentru a cunoaşte situaţia la învăţătură, disciplină şi 

comportamentul copilului; 

• să asigure frecvenţa regulată a elevului la cursuri şi la toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare/extracurriculare; 

• să asigure copiilor condiţii optime de viaţă, hrană, sănătate, ţinută şcolară (cămașă albă, sacou 

negru, pantoloni negri), climat familial favorabil dezvoltării fizice, psihice, morale şi intelectuale; 

• să asigure controlul influenţei grupurilor de prieteni asupra propriului copil, împiedicarea 

posibilelor fapte antisociale(consumul de droguri, băuturi alcoolice, jocuri de noroc, fumat, 

difuzarea materialelor obscene, violenţă,etc); 

• părintele, tutorele care are calitatea de facilitator pentru copiii cu CES să permanentizeze legătura 

cu școala în vederea asigurării condițiilor optime de educație și școlarizare a elevului. 

Beneficiarul direct: elevul, se obligă: 

• să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia; 

• să aibă o ţinută decentă prin purtarea zilnică a ținutei școlare: (cămașă albă, sacou negru, pantoloni 

negri); 

• să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalţi colegi, a cadrelor didactice sau personalului nedidactic al şcolii; 

• să frecventeze zilnic orele de curs, activităţile extraşcolare sau extracurriculare, alte manifestări la 

care a fost solicitat de diriginte sau alţi profesori; 

• să poarte zilnic la sine carnetul de elev pentru consemnarea notelor şi pentru a se legitima; 

• să păstreze şi să restituie în bune condiţii manualele şcolare şi cărţile de la biblioteca şcolii; 

• să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar; 

• să respecte prevederile Regulamentului Intern al școlii; 

• să respecte normele de protecţie, de prevenire şi stingere a incendiilor, de lucru în laboratoarele 

şcolii, de protecţie a mediului; 

• să înveţe, potrivit nivelului său intelectual, potrivit solicitărilor profesorilor şi standardelor 

învăţământului românesc în vederea propriei formări profesionale şi culturale; 

• să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele şi celelalte mijloace 

care-i sunt puse la dispoziţie, gratuit, de şcoală; 

• să nu deţină asupra lui în timpul programului şcolar, obiecte nejustificate pentru desfăşurarea 

activităţii şcolare: corpuri contondente sau orice poate provoca accidente, aparate electrice, 

telefoane mobile, reviste sau alte materiale pornografice, cărţi de joc, băuturi alcoolice, droguri, 

ţigări, arme, petarde etc.; 

• să nu incite, să nu ameninţe sau să participe la acte violente, să nu lezeze în nici un fel demnitatea 

umană a colegilor sau personalului didactic şi nedidactic al şcolii; 

• să anunţe profesorul-diriginte sau orice cadru didactic despre orice abatere realizată de un coleg 

sau altă persoană şi care ar putea aduce daune de orice fel şcolii sau procesului instructiv-educativ; 

• să aibă un comportament civilizat în școală și în afara şcolii, să promoveze interesele şi prestigiul 

şcolii cu fiecare ocazie.  

III. DURATA ACORDULUI: 

 Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea şcolară. 

IV. ALTE CLAUZE: 

 orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei sau 

al Consiliului profesoral al şcolii; 

 părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii, poate genera schimbări de 

atitudine ale celorlalte părţi; 

 personalul unităţii de învăţământ răspunde disciplinar, conform Legii învăţământului şi normelor 

de aplicare a acesteia, pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit acestui contract, a 

contractului individal de muncă, a Regulamentului de funcţionare şi organizare a învăţământului 
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preuniversitar şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului şcolii; 

 conf. Art. 360 din Legea Învăţământului, (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 

sancţionează: nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3) - (Părintele sau tutorele legal este 

obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu) , din 

culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu 

muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;  

 nerespectarea de către elev, a prevederilor prezentului contract, atrage după sine supunerea 

abaterilor săvârşite de acesta discuţiei în Consiliul elevilor, Consiliul clasei şi Consiliul 

profesoral al şcolii, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de Regulamentul de 

funcţionare şi organizare a învăţământului preuniversitar; 

 prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 

-părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia în acest caz un nou contract cu 

celălalt părinte sau reprezentantul legal al copilului; 

-decesul părintelui semnatar; transferul elevului la altă unitate şcolară; abandonul şcolar al elevului; 

încetarea activităţii unităţii de învăţământ; alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat azi, ..................................... 

Prezentul acord se încheie în trei exemplare, câte una pentru fiecare parte. 

Unitatea şcolară, 

  

Director, Prof. Dorobanțu-Dina Roxana Învăţător/ Diriginte, 

 

Am luat cunoştinţă, 

 
Beneficiar direct, 

Elev, 
Semnătura 

Beneficiar indirect, 

Părinte / repr.legal,

  

Semnătura Obs. 

1      

2      
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Anexa 21. Proiect didactic. Ce este intoleranța și cum se manifestă ea. Ce este 

discriminarea 

PROIECT DIDACTIC  

  

Data: .............................. 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș 

Clasa: a VI-a B 

Profesor: Dorobanțu-Dina Roxana 

Aria curriculară: Om şi Societate 

Disciplina: Educație socială-Educație interculturală  

Domeniul de conținut: Caracteristici ale societății contemporane  

Unitatea de învăţare: Valori și principii ale societății interculturale. 

Tema lecţiei: Ce este intoleranța și cum se manifestă ea. Ce este discriminarea 

Tipul lecției: mixtă 

Durata: 50 de minute 

Scopul lecției: Formarea unui comportament adecvat privind toleranța și nondiscriminarea. 

Competențe specifice:  

C.S. 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale 

C.S. 2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor 

comunității și la promovarea dialogului intercultural. 

C.S. 3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie 

culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

Obiective operaționale: La sfârşitul orei de educație interculturală elevii vor fi capabili: 

a) cognitive: 

O1 - să definească termenii: discriminare pozitivă, fanatism; 

O2 - să știe în ce constă toleranța și nondiscriminarea; 

O3 – să afle cum se manifestă și care sunt urmările intoleranței, rasismului, xenofobiei, 

segregării, discriminării;  

O4 - să explice în ce constau: relații de interacțiune, înțelegere și toleranță cu cei care aparțin 

altei culturi, etnii, naționalități etc. 

O5 – să-și formeze competența interculturală pornind de la egalitatea între oameni, 

solidaritate, ajutor reciproc, înțelegere, dialog, comunicare, șanse egale pentru toți etc; 

b) afective: să integreze în comportamentul propriu toleranța și nondiscriminarea; 

Strategie didactică: 

Resurse procedurale: 

▪ Metode și procedee didactice: conversația euristică, învățarea prin descoperire, rețeaua 

de discuții, problematizarea, vizionarea materialelor video educative.  

▪ Forme de organizare: activitate frontală, individuală, de grup; 

Resurse materiale: 

▪ Mijloace de învăţământ: laptop, Resurse educaționale deschise, site-uri de specialitate 

internet, prezentarea unor scurte materiale video intuitive, imagini, internet. 

▪ Manualul de Educație interculturală clasa a VI-a, pag. 43-45, schema lecției. 

▪  Forme de evaluare: aprecieri verbale și scrise, prin notare. 

Bibliografie:  

1. Daria-Daniela Lupșa, Manual de Educație socială, clasa a VI-a, Editura Didactică și 

Pedagogică, 2019, ISBN 978-606-31-0890-7; 

3. Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 
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4. Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

Sitografie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4 (Podul – Atitudinea face diferența) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ (Discriminarea) 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 (Lecția de viață – pelicanul și puii săi) 

-Constituția României; 

-O.U.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 166/7.03.2014; 

-Ordin nr. 6134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

-Convenția ONU privind drepturile omului; 

-Declarația Universală a Drepturilor Copilului; 

-Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și 

nediscriminării prin educație (Declarația de la Paris, 2015); 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Etapele lecției 

 

 

Activitatea profesorului 

 

 

Activitatea elevilor 

 

 

Metode 

 

 

Mijloace 

 

Forme 

de 

organizare 

a activității 

 

 

Evaluare 

 

 

Timp 

1 Momentul 

organizatoric 

Profesorul organizează clasa pentru 

începerea orei; salutul elevilor, 

prezența, pregătește materialul 

didactic. 

Elevii preiau 

sarcinile propuse 

de profesor. 

Conversația Laptop, 

conexiune 

la internet, 

videoproie

ctor. 

Frontal  2 

2 Verificarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

Sunt evaluate oral cunoṣtinṭele din 

lecțiile anterioare. *Răspunde cu 

Adevărat sau Fals: Toți oamenii se 

nasc egali în demnitate și în drepturi? 

*Diversitatea culturală generează 

totdeauna conflicte? * Societatea în 

care trăim este una omogenă în care nu 

există diversitate? *Dialogul cultural 

nu este posibil întucât vorbim despre 

culturi diferite? *Alcătuiește 

propozițiile folosind cuvintele: 

solidaritate, respect, sărăcie, drept și 

egaliate de șanse. *Prezintă colegilor 

tăi steagurile țărilor din Europa pe care 

le-ai desenat. *Citește tema unde ai 

scris denumirea preparatelor culinare 

specifice altor state la care te-ai gândit 

tu.(Exemplu: Turcia kebab…) 

Elevii citesc tema 

și formulează 

răspunsuri orale. 

Conversația 

Explicaţia 

 

Laptop, 

videoproie

ctor. 

conexiune 

la internet, 

Manual de 

Educație 

intercultur

ală clasa a 

VI-a, 

Exerciții 

pag. 39-41. 

  

Frontal 

Individual  

Aprecieri  

verbale 

7 

3 Captarea 

atenției 

Profesorul propune elevilor să 

acceseze linkul  

 

Elevii vizionează 

materialul video 

prezentat și îl 

Explicaţia 

Conversaţia 

euristică; 

Tehnologi

a digitală 

prin 

Frontal 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

4 
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https://www.youtube.com/watch?v=V

Sw9rvUnWp4 (Podul – Atitudinea 

face diferența) 

 

-Ce ați înțeles din acest material video? 

analizează; primesc 

de la profesor pe 

grupul de whatsaap 

al clasei linkul, 

care va fi așezat în 

folderul lecției de 

azi, ca resursă 

educațională 

deschisă. 

 

Rețeaua de 

discuții; 

Învățarea 

prin 

descoperire. 

Vizionarea 

materialului 

video. 

accesarea 

linkului: 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=VSw9r

vUnWp4) 

(Podul – 

Atitudinea 

face 

diferența) 
4 Anunțarea 

titlului lecṭiei 

noi și a 

obiectivelor 

operaționale 

Profesorul anunță titlul lecției: Ce este 

intoleranța și cum se manifestă ea? 

Ce este discriminarea? comunică 

elevilor obiectivele operaționale 

propuse. La sfârșitul lecției elevii vor 

fi capabili:  

- să definească termenii: discriminare 

pozitivă, fanatism; 

- să știe în ce constă toleranța și 

nondiscriminarea; 

– să afle cum se manifestă și care sunt 

urmările intoleranței, rasismului, 

xenofobiei, segregării, discriminării;  

- să explice în ce constau: relații de 

interacțiune, înțelegere și toleranță cu 

cei care aparțin altei culturi, etnii, 

naționalități etc. 

– să-și formeze competența 

interculturală pornind de la egalitatea 

între oameni, solidaritate, ajutor 

Elevii scriu titlul 

lecției 

pe caiet și data. 

Ascultă explicațiile 

profesorului.  

Explicaţia, 

Conversația 

Observația 

dirijată 

Curiozitatea 

împlinită 

-Manualul 

de 

Educație 

intercultur

ală pentru 

clasa a VI-

a la p. 43-

45. 

-Laptop, 

videoproie

ctor. 

conexiune 

la internet. 

 

 

 

 

 

 

Frontal  3 

https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
https://www.youtube.com/watch?v=VSw9rvUnWp4
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reciproc, înțelegere, dialog, 

comunicare, șanse egale pentru toți etc; 

- să integreze în comportamentul 

propriu toleranța și nondiscriminarea; 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Comunicarea/ 

însuṣirea noilor 

cunoṣtinṭe  

Când spunem intoleranță ne referim 

la situațiile în care oamenii nu 

manifestă înțelegere, acceptare, 

flexibilitate, respect față de diferențe 

etc. Uneori intoleranța poate atinge un 

nivel foarte înalt, care generează 

fanatismul. (Exprimarea unei 

convingeri cu atâta putere, încât poate 

să rănească pe cineva, să moară pentru 

o idee etc). Cel mai adesea oamenii nu 

sunt toleranți față de persoanele cu 

handicap, copiii străzii, persoanele de 

etnie romă, persoanele aflate la limita 

sărăciei, persoanele de altă rasă 

(negrii) sau de altă religie. Intoleranța 

se manifestă în special prin: 

discriminare, segregare, rasism, 

xenofobie. În școală învățăm să fim 

toleranți, fiindcă toate persoanele sunt 

egale în fața legii și a lui Dumnezeu. 

Cu cât oamenii sunt mai educați, cu 

atât este mai mare toleranța, 

înțelegerea, respectul, flexibilitatea 

Elevii își exprimă 

opiniile și ascultă 

cu atenṭie 

explicațiile 

profesorului; 

notează 

informaţiile în 

caiete. 

Expunerea 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Problematiz

area 

 

Schema 

lecției, 

videoproie

ctor, 

Laptop, 

conexiune 

la internet, 

Manualul 

de 

Educație 

intercultur

ală, p. 43-

45, 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

Verbale 

 

15 
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ideilor, dialogul, comunicarea, 

solidaritatea etc. 

Discriminarea se manifestă atunci 

când, de exemplu persoanele de etnie 

romă, persoanele cu handicap, 

persoanele sărace sau de altă rasă, 

religie, cultură sunt tratate într-un mod 

greșit, prin care li se aduce atingere 

demnității umane și le este provocată 

suferința morală sau fizică. Oricare 

dintre noi putem fi discriminat într-o 

zi, de aceea e bine să învățăm, că toți 

suntem egali și să aplicăm proverbul: 

,,Ce ție nu îți place, altuia nu-i face!” 

Discriminarea este interzisă prin lege, 

fiindcă în fața legii toate persoanele 

sunt egale. Discriminarea directă: 

excluderea unei persoane sau a unui 

grup de persoane de la anumite 

drepturi, din cauza unor caracteristici 

(romi, persoane cu handicap, persoane 

de altă rasă, religie, cultură, condiției 

socială etc). Discriminarea indirectă: 

excluderea unei persoane sau grup de 

persoane de la unele drepturi, prin 

stabilirea unor criterii care să le 

dezavantajeze. (Exemplu: La concursul 

pentru ocuparea postului de asistent 

medical se pot înscrie numai 

persoanele care au terminat armata!) 

Hărțuirea: un comportament prin care 

o persoană sau un grup de persoane 

sunt intimidate și determinate să 
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renunțe. Victimizarea: o persoană 

devine victima unei instituții, dacă au 

fost luate măsuri asupra instituției care 

avea atitudine discriminatorie față de 

unii angajați. Drept urmare, instituția 

se răzbună pe salariat, care devine o 

victimă. 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor 

cunoṣtinṭe 

Profesorul propune elevilor să 

vizioneze materialul video 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk

4DNELdPLQ (Discriminarea) 

-Ce atitudine aveți față de colegii de 

clasă, față de vecini, față de femeia de 

serviciu, față de persoanele cu 

dizabilități? Ați dovedit discriminare 

față de cineva?  

-Cum comentați următorul anunț: 

Angajăm ospătari pentru localul 

nostru. Exclus persoanele de etnie 

romă, negrii sau persoane de sex 

feminin.  

Este analizat 

materialul video 

propus, 

https://www.youtu

be.com/watch?v=T

k4DNELdPLQ 

(Discriminarea) 

 Elevii răspund oral 

unor întrebări 

adresate de către 

profesor, de la p. 

45-47 din manual. 

Exercițiul,  

Conversația

Problematiz

area. 

Curiozitatea 

împlinită 

 

-Manualul 

de 

Educație 

intercultur

ală clasa a 

VI-a, p. 

45-47. 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

Activitatea 

de lucru pe 

grupe 

Aprecieri 

verbale 

7 

7 Evaluarea 

performanței 

Profesorul face aprecieri generale și 

individuale privind implicarea elevilor 

în descoperirea noilor cunoștințe.  

Sunt notați și valorizați elevii care au 

avut o participare activă la lecție prin 

acordarea Diplomei de Onoare pentru 

,,Cel mai tolerant elev”. 

Elevii ascultă 

aprecierile făcute 

de profesor și-i 

aplaudă pe colegii 

care au primit 

diplomă, care au 

fost notați pentru o 

participare 

semnificativă. 

Explicația  Frontal 

Individual 

Aprecieri 

verbale. 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4DNELdPLQ


243 
 

 

8 Încheierea 

activității 

Comunicarea temei pentru acasă: 

-Citiți lecția din manual, pag. 45-47.  

-Vizionați împreună cu familia 

materialul video pe care il vom analiza 

la ora viitoare. 

https://www.youtube.com/watch?v=09

zX5ltFmUY (Ce este discrimarea?)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

W_0v6NhnYQ (Securitatea copiilor în 

vacanță) 

 

-Exercițiul 1, pag. 45. Scrie tot ce ai 

aflat despre cultura unui popor la 

alegere. 

Elevii notează tema 

în caiete; primesc 

pe grupul de 

whatsaap al clasei 

linkul, care va fi 

așezat în folderul 

lecției de azi, ca 

resursă deschisă. 

Se adresează 

salutul de final. 

Explicația 

Conversația 

Vizionează 

împreună 

cu familia 

materialul 

video 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=09zX5l

tFmUY 

(Ce este 

discrimare

a?) 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=QW_0

v6NhnYQ 

(Securitate

a copiilor 

în vacanță) 

pe care le 

vom 

analiza la 

ora 

viitoare. 

Frontal  1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=09zX5ltFmUY
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW_0v6NhnYQ
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Anexa 22. Proiect didactic. Prejudecățile, rasismul și segregarea – forme de intoleranță 

PROIECT DIDACTIC  

Data: ............ 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș 

Clasa: a VI-a B 

Profesor: Dorobanțu-Dina Roxana 

Aria curriculară: Om şi Societate 

Disciplina: Educație socială-Educație interculturală  

Domeniul de conținut: Caracteristici ale societății contemporane  

Unitatea de învăţare: Valori și principii ale societății interculturale. 

Tema lecţiei: Prejudecățile, rasismul și segregarea – forme de intoleranță 

Tipul lecției: mixtă 

Durata: 50 de minute 

Scopul lecției: Formarea unui comportament adecvat privind toleranța și nondiscriminarea. 

Competențe specifice:  

C.S. 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale 

C.S. 2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea 

dialogului intercultural. 

C.S. 3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile 

cu persoane aparținând unor culturi diferite. 

Obiective operaționale: La sfârşitul orei de educație interculturală elevii vor fi capabili: 

a)cognitive: 

O1 - să definească termenii: rasism, segregare; 

O2 - să înțeleagă ce înseamnă rasismul, xenofobia, segregarea; 

O3 – să afle cum se manifestă și care sunt urmările, rasismului, xenofobiei, segregării;  

O4 - să descopere importanța relațiilor de interacțiune, înțelegere și toleranță cu cei care aparțin altei culturi, etnii, 

naționalități etc. 

O5 – să-și formeze competența interculturală pornind de la egalitatea între oameni, solidaritate, ajutor 

reciproc, înțelegere, dialog, comunicare, șanse egale pentru toți etc; 

b)afective: să integreze în comportamentul propriu toleranța și nondiscriminarea; 

Strategie didactică: 

Resurse procedurale: 

▪ Metode și procedee didactice: conversația euristică, învățarea prin descoperire, rețeaua de discuții, 

problematizarea, vizionarea materialelor video educative.  

▪ Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe; 

Resurse materiale: 

▪ Mijloace de învăţământ: laptop, Resurse educaționale deschise, site-uri de specialitate internet, 

prezentarea unor scurte materiale video intuitive, imagini, internet. Manualul de Educație interculturală 

clasa a VI-a, pag. 46-47, schema lecției. 

▪  Forme de evaluare: aprecieri verbale și scrise, prin notare. 

Bibliografie:  

1. Daria-Daniela Lupșa, Manual de Educație socială, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2019, ISBN 

978-606-31-0890-7; 

3. Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

4. Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

Sitografie: 

https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/ Prejudecățile (Interviul) 3,22 

 

 

 

https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
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Etapele lecției 

 

 

Activitatea 

profesorului 

 

 

Activitatea elevilor 

 

 

Metode 

 

 

Mijloace 

 

Forme 

de 

organizare 

a activității 

 

 

Evaluare 

 

 

Timp 

1 Moment 

organizatoric 

Profesorul organizează 

clasa pentru începerea 

orei; salutul elevilor, 

prezența, pregătește 

materialul didactic. 

Elevii preiau sarcinile propuse 

de profesor. 

Conversația Laptop, 

conexiune la 

internet, 

videoproiect

or 

Frontal  2 

2 Verificarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

Sunt evaluate 

cunoṣtinṭele din lecția 

anterioară lucrând în 

grupe de câte cinci 

elevi: 1) O persoană a 

depus plângere 

împotriva 

angajatorului, 

susținând că a fost 

discriminată la locul de 

muncă. Acesta 

concediază persoana, 

pentru că a înaintat 

plângere. 2) În clasa 

noastră este o regulă 

foarte veche: în 

primelele bănci vor sta 

totdeauna elevii 

români; romii vor sta în 

ultimele bănci; 3) În 

școala noastră 

Regulamentul intern 

prevede că elevii romi 

Elevii formulează răspunsuri la 

nivelul grupei, pe care le 

argumentează apoi în plenul 

clasei. 

Conversația 

Explicaţia 

Expunerea  

 

Laptop, 

videoproiect

or. conexiune 

la internet, 

Manual de 

Educație 

interculturală 

clasa a VI-a, 

Exerciții pag. 

39-41. 

  

Frontal 

Individual  

Aprecieri  

verbale 

7 
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vor fi în clase separate 

de elevii români. 

Elevii vor analiza 

exemplele de mai sus 

la nivelul grupei și apoi 

un reprezentatnt al 

grupei va expune 

concluzia în fața clasei. 

3 Captarea 

atenției 

Profesorul propune 

elevilor să acceseze 

linkul  

 

https://www.facebook

.com/ctmb.eu/videos/6

72624086964898/ 

Prejudecățile – 

bariere în comunicare 

(Interviul) 

 

-Ce ați înțeles din acest 

material video? 

Elevii vizionează materialul 

video prezentat și îl 

analizează; primesc de la 

profesor pe grupul de 

whatsaap al clasei linkul, care 

va fi așezat în folderul lecției 

de azi, ca resursă educațională 

deschisă. 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

euristică; 

Rețeaua de 

discuții; 

Învățarea prin 

descoperire. 

Vizionarea 

materialului 

video. 

Curiozitatea 

împlinită 

Tehnologia 

digitală prin 

accesarea 

linkului: 

https://www

.facebook.co

m/ctmb.eu/v

ideos/672624

086964898/ 

Prejudecățil

e – bariere 

în 

comunicare 

(Interviul) 

 

Frontal 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

6 

4 Anunțarea 

titlului lecṭiei 

noi și a 

obiectivelor 

operaționale 

Profesorul anunță titlul 

lecției: Prejudecățile, 

rasismul și segregarea 

– forme de 

intoleranță comunică 

elevilor obiectivele 

Elevii scriu titlul lecției 

pe caiet și data. Ascultă 

explicațiile profesorului.  

 

 

Explicaţia, 

Conversația, 

Observația 

dirijată 

-Manualul de 

Educație 

interculturală 

pentru clasa 

a VI-a la p. 

46-47. 

Frontal  3 

https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
https://www.facebook.com/ctmb.eu/videos/672624086964898/
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operaționale propuse. 

La sfârșitul lecției 

elevii vor fi capabili:  

să definească termenii: 

prejudecată, segregare; 

- să înțeleagă ce 

înseamnă rasismul și 

segregarea; 

– să afle cum se 

manifestă și care sunt 

urmările, prejudecăților 

și segregării;  

- să descopere 

importanța relațiilor de 

interacțiune, înțelegere 

și toleranță cu cei care 

aparțin altei culturi, 

etnii, naționalități etc. 

– să-și formeze 

competența 

interculturală 

pornind de la 

egalitatea între 

oameni, solidaritate, 

ajutor reciproc, 

înțelegere, dialog, 

comunicare, șanse 

egale pentru toți etc; 

-Laptop, 

videoproiect

or. conexiune 

la internet. 
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5 Comunicarea/ 

însuṣirea 

noilor 

cunoṣtinṭe  

Prejudecățile 

reprezintă atitudinea 

unei persoane, deseori 

negativă cu privire la o 

persoană sau mai 

multe. 

 Rasismul este 

atitudinea prin care un 

popor sau un grup de 

persoane își manifestă 

superioritatea față de 

persoanele de altă rasă 

(de regulă față de negri 

sau asiatici!) și 

consideră că astfel au 

dreptul de a le domina. 

Segregarea este 

atitudinea prin care un 

grup de persoane sunt 

separate sau izolate 

față de restul societății, 

cu limite impuse în 

cadrul grupul sau al 

societății în ansamblu. 

Cel mai adesea 

persoanele sunt 

segregate socio-

economic (ca urmare a 

veniturilor), sau 

Elevii își exprimă opiniile și 

ascultă cu atenṭie explicațiile 

profesorului; notează 

informaţiile în caiete. 

Expunerea 

Explicaṭia  

Conversaṭia 

Problematizarea 

 

Schema 

lecției, 

videoproiect

or, laptop, 

conexiune la 

internet, 

Manualul de 

Educație 

intercultural 

p. 46-47 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

Verbale 

 

20 
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segregare rasială (ca 

urmare a rasei din care 

fac parte) ori segregare 

confesională (separare 

pe criteriul religiei pe 

care o au unele 

persoane; exemplu: 

Persoanele de religie 

islamică nu sunt 

acceptate la această 

reuniune). Cel mai 

adesea are loc 

segregarea rasială 

(Exemplu: Nu au voie 

să participe negrii la 

serbările școlare!) sau 

segregare 

educațională – care 

presupune separarea 

persoanelor pe criteriul 

etnic, al dizabilităților 

sau cerințelor 

educaționale, al 

mediului de 

proveniență sau al 

rezultatelor școlare. 

Cel mai cunoscut lider 

de culoare care a 

militat împotriva 
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rasismului a fost 

Nelson Mandela. 

6 Fixarea ṣi 

sistematizarea 

noilor 

cunoṣtinṭe 

Profesorul propune 

elevilor să vizioneze 

materialul video 

https://www.youtube.

com/watch?v=ehahm

Dy_kGg 

(Prejudecățile, 

bariere în calea fericii: 

omul cu un pantof) 

5,18 

Exercițiul 8, pag. 46. 

Ce atitudine aveți față 

de colegii de clasă sau 

din școală? În 

școala/clasa voastră 

există prejudecăți? Dar 

forme de segregare?! 

Cum ar putea fi reduse 

acestea? 

Ați auzit vreodată 

expresia: ,,Stai 

cuminte, că te fură 

țiganii?!” Cum 

explicați această 

sintagmă?! 

Este analizat materialul video 

propus, 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ehahmDy_kGg 

(Prejudecățile, bariere în 

calea fericii: omul cu un 

pantof) 5,18 

Sunt formulate concluzii 

pertinente despre posibila 

situația expusă în materialul 

video prezentat. 

 Elevii răspund oral unor 

întrebări adresate de către 

profesor, de la p. 46-47 din 

manual. 

 

 

 

Conversația,  

 

 

 

 

Problematizarea 

Curiozitatea 

împlinită 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manualul de 

Educație 

interculturală 

clasa a VI-a, 

p. 46-47 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Activitate de 

lucru pe 

grupe 

 

 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

7 

7 Evaluarea 

performanței 

Profesorul face 

aprecieri generale și 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor și-i aplaudă 

Explicația  Frontal 

Individual 

Aprecieri 

verbale. 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg
https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg
https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg
https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg
https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg


251 
 

 

individuale privind 

implicarea elevilor în 

descoperirea noilor 

cunoștințe.  

Sunt notați și valorizați 

elevii care au avut o 

participare activă la 

lecție.  

pe colegii care au care au fost 

notați pentru o participare 

semnificativă. 

8 Încheierea 

activității 

Comunicarea temei 

pentru acasă: 

-Citiți lecția din 

manual, pag. 46-47.  

-Exercițiul 7, pag. 46. 

Redactează un text din 

patru-cinci rânduri care 

să include argumente 

simple referitoare la 

necesitatea reducerii 

sau eliminării 

prejucăților și 

rasismului. 

-Exercițiul 3, pag 47. 

Unește cu o săgeată 

cuvintele care se 

potrivesc din coloanal 

A cu definițiile din 

coloanal B. 

(Prejudecăți, Rasism, 

Segregare) 

Elevii notează tema în caiete; 

primesc pe grupul de whatsaap 

al clasei linkul, care va fi 

așezat în folderul lecției de azi, 

ca resursă deschisă. Se 

adresează salutul de final. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xrKbag3PvvM 

Rasismul – ura de rasă 

(Spitalul) 

 

Materialul video este vizionat 

de către elevi acasă! 

Explicația 

Conversația 

-Manualul de 

Educație 

interculturală 

clasa a VI-a, 

p. 46-47. 

 

Frontal  2 

https://www.youtube.com/watch?v=xrKbag3PvvM
https://www.youtube.com/watch?v=xrKbag3PvvM
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https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg (Prejudecățile, bariere în calea fericii: omul cu un pantof) 5,18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrKbag3PvvM Rasismul – ura de rasă (Spitalul) 6,14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbU8ps1YzKI (PP despre prejudecăți și stereotipuri) 0,46 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZboX4qXJH0 (PP definiție prejudecăți) 1,45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXqmFvwxvXE (Moș Ion Roată și Unirea pentru 24 ianuarie ) 

-Constituția României; 

-O.U.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial nr. 166/7.03.2014; 

-Ordin nr. 6134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 

-Convenția ONU privind drepturile omului; 

-Declarația Universală a Drepturilor Copilului; 

-Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație (Declarația de la Paris, 2015); 

 

  

 

-Realizați o 

caricatură a unui 

personaj cu un 

comportament bazat 

pe prejudecăți. 

-Vizionați acasă 

materialul următor. 

(Spitalul) 

https://www.youtube.com/watch?v=ehahmDy_kGg
https://www.youtube.com/watch?v=xrKbag3PvvM
https://www.youtube.com/watch?v=HbU8ps1YzKI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZboX4qXJH0
https://www.youtube.com/watch?v=VXqmFvwxvXE%20
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Anexa 23. Prezentarea soluțiilor în cadrul proiectelor 

 

   
  

Pregătirea Școlii Țițești-Argeș și a unor daruri pentru vizitatori! (01.02.2019) 

 

  î   
  

 În așteptarea oaspeților! (Sărbătorirea a 50 de ani de la construirea localului școlii, 30.08.2019) 

 

    

Elevii de la Școala Țițești-Argeș. Parada portului popular, Mioveni, 10.05.2022 
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Formația de dansuri populare a Școlii Gimnaziale Țițești-Argeș (2019-2022) 

   

Serbare 8.03.2022; Proiectul educațional ,,Oameni, locuri, fapte!”cu Republica Moldova-Serbia-Ucraina 2022 

   

Confecționat daruri pentru românii din diaspora istorică; plantarea unor pomi fructiferi în 

grădina școlii, ca simbol al prieteniei și a relațiilor interculturale dintre Școala Țițești-Argeș și 

școlile din proiectul transnațional: Republica Moldova, Serbia, Ucraina 14.05.2022. 

   

Oameni dragi în proiectele educaționale 2019-2022; bucate alese și elevi inimoși la Țițești! 
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Ziua Eroilor (15.05.2022); Meșterul popular (sculptor) Ion Rodoș la Școala Țițești (14.02.2020) 

   

Vizita Arhiepiscopului Calinic Argeșeanul la Școala Țițești-Argeș 

   

Vizită la Gimnaziul Calfa, r. Anenii Noi (MD) 24.12.2021; Masa dacică în costum tradițional 2019 

  

Lecția deschisă, 12.04.2022 

,,Prejudecata rănește sufletul copilului”  
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Anexa 24. Revista școlii ,,Diferiți și totuși la fel” Nr. 1/2021 
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                                                                     Revista școlii ,,Diferiți și totuși la fel” Nr. 2/2021 
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                                                                       Revista școlii ,,Diferiți și totuși la fel” Nr. 3/2021 

          

 

Colectiv de redacție: 

Prof. Dorobanțu - Dina Roxana 

Dr. hab., prof. univ. Cojocaru Victoria  

 

        Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu”, Țițești – Argeș 

Localitatea Țițești – Județul Argeș 

E-mail: școala.iclazarescu@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea  CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
 

DIFERIȚI ȘI TOTUȘI LA FEL  Nr. 1/2021 

Revistă interculturală pentru elevi, părinți și profesori 

 

 

ISSN  
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                                                                         Revista școlii ,,Diferiți și totuși la fel” Nr. 4/2021 
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                                                                  Revista școlii ,,Diferiți și totuși la fel” Nr. 5/2022 

 

Revistă interculturală pentru elevi, părinți și profesori 

Diferiți și totuși la fel 
Nr.  5 / 2022 

 
                                           

Foto: Concursul Național ,,O călătorie interculturală”, elevi români, maghiari, romi. Trupa ,,Diamant” a Școlii 

Gimnaziale Țițești-Argeș, înv. Radu Adela, coord. prof. Dorobanțu-Dina Roxana, a obținut mențiune. Oradea 

județul Bihor 29.03.2019 
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              DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 
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CV-ul AUTORULUI 

 

 

 

Curriculum 

vitae  

Europass  

 

Informaţii 

personale 

 

Nume/ Prenume Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta 

Adresă(e) oraș Mioveni, str. PISCUL ILINII, nr. 23, județul Argeș, România 

Telefon(oane) 0723788322   

E-mail(uri) scoala.iclazarescu1@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 10.01.1974 

Sex Feminin 

Locul de muncă Profesor religie/educație socială, Şcoala Gimnazială I.C. Lăzărescu 

Ţiţeşti 

Experienţa 

profesională 

Profesor titular Religie 1998-prezent, grad didactic I din 2009. 

2006-2021 Director Școala Gimnazial ,,I.C.LĂZĂRESCU’’ TITESTI, Argeș 

2005-2006 Director Adjunct la aceeași unitate școlară 

2004-2006 Responsabil proiecte și programe școlare, responsabil Comisia 

Diriginților, membru în Consiliul de Administrație al școlii 

2018- 2022 - Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” Chișinău, studii 

doctorale în domeniul Pedagogie generală, specializarea Științe ale educației 

mailto:scoala.iclazarescu1@yahoo.com
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Educație și 

formare 

2017-2018 – Universitatea Pitești, studii masterat domeniul Educație-fizică și 

Sport; specializarea: ,,Activități motrice curriculare și extracurriculare”, 

Facultatea de Educație fizică și Sport 

2009-2010 - Universitatea Pitești, studii masterat: Managementul serviciilor 

sociale și de sănătate 

1993-1997 – Universitatea Pitești, studii de licenţă în Teologie-Asistență 

Socială, Facultatea: Teologie-Asistență Socială 

Diplome și 

certificări 

2022, Certificat participare, Ordinul 714/15.06.2022, Proiectul Transnațional 

Republica Moldova-România ,,Educație online fără hotare” ,,Oameni, locuri, 

fapte”, organizator Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău, în 

perioada 01.102021-31.05.2022, (240 ore) 

2022, Certificat participare 195/10.02.2022 Webinar ,,Resurse noi legate de 

siguranța online plasate în Biblioteca Digitală Educație Online”. În Proiectul 

,,Biblioteca Digitală Educație Online”, organizator Direcția Generală 

Educație, Tineret și Sport Chișinău, 11.10.202109.02.2022 (15 ore)  

2022, Adeverința 513/01.08.2022 Programul de formare continuă ,,Educația 

incluzivă – dimensiuni, provocări, soluții pentru o școală a diversității”, CCD 

Argeș, 16.06.2022-13.07.2022 (15 credite transferabile, 62 h) 

2022, Adeverința 664/21.06.2022 Programul de formare continuă 

,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare”, Asociația 

Generală a cadrelor didactice ,,Dăscălimea română”, 11.05-21.06.2022 (28 

credite transferabile, 112 ore) 

2022, Adeverința 700/21.06.2022 Programul de formare continuă 

,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare” contribuie la 

promovarea și implementarea educației multiculturale, inclusive, pentru 

diversitate și echitate în educație, Asociația Generală a cadrelor didactice 

,,Dăscălimea română”, 11.05-21.06.2022 

2022, Adeverința 738/21.06.2022 Programul de formare continuă 

,,Managementul emoțiilor – cheia performanțelor școlare” contribuie la 

dezvoltarea competențelor educației de calitate, pentru elevii din medii 

dezavantajate și expuse excluziunii, Asociația Generală a cadrlor didactice 

,,Dăscălimea română”, 11.05-21.06.2022 

2022, Adeverința 1402ANE/29.06.2022, , Programul de perfecționare 

,,Abordarea noilor educații în învățământul preuniversitar”, Asociația 

Profedu, 29.06.2022 (20 credite transferabile, 80 h) 
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2022, Adeverința 858/30.06.2022, Seria IV, Programul de formare continuă 

,,Profesor și părinte azi”, Asociația Proacta Edu, 07.03.-17.04.2022 (20 

credite transferabile) 

2022, Adeverința DEF 2312/19.08.2022 Programul ,,Formarea personalului 

didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar 

(FinTT), acreditat OMEC 3559/29.03.2021, seria 10 grupa 1, organizator 

Institutul de Studii Financiare, București, perioada 06.06.-12.07.2022 (15 

credite transferabile, 60 h) 

2022, Certificat participare 195/10.02.2022 Webinar ,,Resurse noi legate de 

siguranța online plasate în Biblioteca Digitală Educație Online” în Proiectul 

,,Biblioteca Digitală Educație Online”, organizator Direcția Generală 

Educație, Tineret și Sport Chișinău, 11.10.202109.02.2022 (15 h) 

2022, Adeverință participare 668/23.05.2022 Cursul ,,Cum onorăm 

diversitatea pentru a preveni bullying-ul”, organizator Asociația Empaticus, 

23.05.2022 (2 h) 

2022, Diploma Seria DCE nr. 010966/03.06.2022, Premiul I, ddr. Dorobanțu-

Dina Roxana Concursul Internațional ,,Diversitate Culturală în Spațiul 

Geografic European”, cu lucrarea ,,Importanța culturii în formarea 

competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale”, organizatori 

Asociația Cultural Științifică ,,Pleiadis” Iași, Facultatea de Geografie 

Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău, Liceul Academic de Arte 

Plastice ,,Igor Vieru” din Chișinău, 03.06.2022  

2022, Adeverință participare Workshop ,,Comunitatea de învățare în școală – 

oportunități și provocări”, organizator Ministerul Educației și CCD 

Teleorman în Proiectul Național ,,Curriculum Relevant, Educație Deschisă 

pentru toți” – CRED, CCD Teleorman, 26.05.2022 

2021 

2021, Certificat participare Workshop didactic ,,Lecția Independenței. 30 de 

ani de Independență”, organizator AGIRoMd, 27.08.2021 (2 h autodidact și 3 

h contact direct)  

2021, Adeverință participare, GNU nr. 275/09.04.2021, activitate de formare 

și perfecționare ,,Elevul tău este un geniu. Cum dezvoltăm respectul elevilor 

față de colegi” , organizată de ,,Organizația SELLification”, 09.04.2021 (2 h) 

2021, Certificat participare 298/01.06.2021, Webinar Programul de 

dezvoltare personală cadre didactice ,,Profesori cu stil”, organizat de 

Asociația Generală a Învățătorilor din România și Republica Moldova, în 



265 
 

 

cadrul Proiectului Internațional pentru Parteneriat în Educație ,,Academia 

Învățătorului Modern”, 01.06.2021 (2 h) 

2021, Certificat participare 398/28.05.2021, Webinar Programul de 

dezvoltare personală cadre didactice ,,Abilități oratorice”, organizat de 

Asociația Generală a Învățătorilor din România și Republica Moldova, 

28.05.2021 (2 h) 

2021, Adeverință participare, IEO nr. 1695/27.02.2021, activitate de formare 

și perfecționare ,,Inteligența emoțională în actul de predare”, organizată de 

,,Organizația SELLification”, 27.02.2021 (4 h) 

2019 

2019, Adeverința 709/07.06.2019 sesiunea de formare profesională 

,,Voluntariatul în cadrul activităților școlare și extrașcolare în contextul 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice”, Bacău, 2019 (90 h) 

2019, Adeverința 530/12.04.2019 sesiunea de formare profesională 

,,Importanța sărbătorilor pascale în școală și familie”, Bacău, 2019 (24 h)  

2019, Adeverința 529/12.04.2019 sesiunea de formare profesională 

,,Leadership și cooperare în relația părinte-copil-cadru didactic”, Bacău, 2019 

(24 h) 

2019, Certificat participare 297/13.07.2019 la Școala de Vară a cadrelor 

didactice, organizată de Asociația Învățătorilor din România, Serbia, Ucraina, 

Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Promovarea 

Excelenței în Educație și Cercetare AEPEEP, cu tema ,,Noi repere în educația 

non-formală din sistemul educațional European, București, 2019 (15 h)  

2019, Adeverința participare 20/20.03.2019 workshop în cadrul Conferința 

multidisciplinară internațională ,,Speciali ... dar egali” a 30-31 martie 2019, 

Petrești, Dâmbovița (10 h) 

2018 

2018, Adeverință participare Curs ,,Managementul educational” în cadrul 

Simpozionului Internațional al Pedagogilor - ,,Dimensiuni pedagogice în 

managementul educational” organizator Asociația Generală a învățătorilor 

din România, Serbia, Ucraina și Republica Moldova, 04-07.07.2018 (15 h) 

2018, Program de formare continuă ,,Competențe-cheie prin activitățile non-

formale și extracurriculare”, acreditat de MEN 3019/8.01.2018, CCD Caraș 

Severin, 05-17.06.2018 (24 h) 
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2017, Certificat participare 2369/22.05.2017 ISJ Argeș, Cursul ,,Consolidarea 

competențelor necesare pentru a lucra cu copiii/tinerii afectați de migrație din 

programul ,,A doua șansă” printr-o metodologie de învățare/predare 

interactivă, programul Erasmus +. Pitesti, 18-20.05. 2017 (24 h) 

2016, Adeverința 58/22.01.2016 Program formare continuă ,,Jocul didactic de 

la formal la nonformal, în învățământul preuniversitar”, Asociația 

,,Dăscălimea Română”, 2016 (15 credite, 60h) 

2015, Adeverința 5987/08.12.2015, dezvoltare profesională în Proiectul 

,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar 

de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, 

POSDRU/174/1.3/S/149155 (5 credite)  

2010, Certificat Metodist al ISJ Argeș, disciplina Religie 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

 

Limba 

maternă(e) 

Limba Română 

Limba(i) 

străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 

(*) 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleză  

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizat

or 

indepen

dent 

Limba franceză  

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizat

or 

indepen

dent 
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 Niveluri A1/A2: utilizator elementar B1/B2: Utilizator independent C1/C2: 

Utilizator experimentat 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Leadership: în perioada 2006-2021 directorul Școlii Gimnaziale ,,I.C 

Lăzărescu”, Țițești, județul Argeș, o echipă de 40 salariați (2006-2021); 

membru în Consiliul Consultativ al ISJ Argeș disciplina Religie, (2010-2022) 

membru în echipa de profesori metodiști disciplina Religie, ISJ Argeș (2010-

2022);  

Competențe foarte bune de comunicare cu autoritățile locale, județene și 

partenerii educaționali, cadrele didactice, părinții, elevii, formate în procesul 

de activitate didactică și managerială, de cercetare și în cadrul proiectelor 

interșcolare naționale și europene. 

2019, Adeverința 24/20.03.2019 activitate în asociații profesionale cadre 

didactice nivel județean/național/internațional în cadrul Conferința 

multidisciplinară internațională ,,Speciali…dar egali”, Petrești, jud. 

Dâmbovița, 30-31.03.2019 

2015-2019, Adeverința 688/22.08.2015 participare activități și membru în 

Asociația profesională a cadrelor didactice AGIRo, Arad, 2015-2021 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

2015-2022 - coordonator al proiectului european ,,Școala face diferența'', 

susținut prin mecanismul financiar SEE și Fondul Român de Dezvoltare 

Socială, pentru grupuri dezavantajate, Valea Mănăstirii-Țițești, Argeș  

2012-2013 – coordonator al proiectului național ZEP ,,Șansa la educație”, 

finanțat de Banca Mondială și Organizația UNICEF în România, în 

parteneriat cu MEC pentru elevii din zone educaționale defavorizate  

2009-2019 Organizarea Concursului județean ,,Mozaic interetnic’’ la Țițești, 

județul Argeș 

2009-2016 Organizarea Concursului județean ,,Satul meu, sat european’’ la 

Țițești, județul Argeș 

2008 organizat Simpozion judeţean ,,O şansă pentru fiecare’’ în cadrul 

Primăriei Ţiţeşti, județul Argeș 

2007-2015 Organizarea Festivalului Zonal de colinde ,,Colindul din sufletul 

copilului’’, Țițești-Argeș 

2007-2010 organizarea – implementarea activităţilor coordonate în Proiectul 

național ,,Accesul la educație este un drept al tuturor’’, susținut cu fonduri 

PHARE.  

2021 

-Adeverință organizarea și coordonarea activității ,,Campania Globală pentru 

Educație” sub egida ,,Salvează Educația!” inițiată de Organizația 

internațională ,,Salvați Copiii!” la nivelul instituției școlare, 7-13.06.2021 
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 -Adeverința 1923/08.12.2021, colaborare cu Asociația eLiberare, coordonare 

și susținere activitate ,,Prevenirea traficului de persoane” în Programul 

Național de prevenire a traficului de persoane 2021-2022, Asociația eLiberare 

08.12.2021 

-Adeverința 4726/28.04.2021 membru în echipa de organizare a 

Simpozionului Național ,,Educație digitală – o necesitate în sistemul de 

învățământ actual”, pentru dezvoltarea strategiilor de implementare a 

educației digitale în procesul educațional, EduLand Digital Learning și 

Editura EduLand, 28.04.2021 

-Certificat Junior Achievement (JA) Romania pentru implementarea 

Programului Internațional JA ,,Prevenirea Abandonului Școlar. Este profesia 

mea – Educație pentru Orientare Profesională. Auxiliar pentru disciplinele 

predate”, la nivel local, an școlar 2020-2021 

-Certificat 338/08.01.2021 Proiectul inovativ ,,Educația online … de la teorie 

la practică” implicare, susținere, responsabilitate, colaborare, inovație și 

merite deosebite, oraganizat de Crucea Roșie filiala Călărași, Bibilioteca 

Județeană ,,Al. Odobescu” Călărași, Asociația EM, 2021 

-Adeverință 4729/28.04.2021 contribuție la dezvoltarea Platformei 

educaționale digital-learning.ro pentru dezvoltarea de noi strategii de 

abordare a învățământului modern prin diseminarea metodelor de învățământ 

și integrarea educației digitale în procesul educațional, EduLand Digital 

Learning și Editura EduLand, 28.04.2021; Certificat absolvire Dezvoltator e-

Learning 308/29.09.2016  

-Certificat absolvire Formator 84/28.09.2016;  

-Gratitude Diploma keynote speaker Round Table ,,Enhancing EU actorness 

in EaP”, reference number 587848-EPP-1-2017-1-ROEPPJMO-NETWORK, 

organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei 21.05.2021 

2020 

Diploma de Acreditare 6701/22.12.2020 ca Educator parental pentru 

susținerea cursurilor de Educație parentală, după modelul ,,Cum ne antrenăm 

parentingul apreciativ”, Asociația HoltIS, 22.12.2020  

2019 

 Diploma 674/04.06.2019 îndumarea copiilor la Expoziția internațională 

Proiect eTwinning ,,Enhancing Resilience Through Positive Conversation”, 

Dorohoi, 2019.  

2016 

Adeverința 28/12.01.2016 voluntariat județean, național, internațional prin 

,,Dăscălimea română”, în Proiect Național ,,Școala Românească între 

deziderat și realizare”, colectă de carte, 2016 (100 de ore) 
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Competenţe şi 

aptitudini 

tehnice 

Competențe de proiectare managerială și organizare a documentelor școlare; 

Înființarea Cercului tehnico-aplicativ ,,Prietenii Pompierilor” la nivelul 

instituției școlare (2015); participare la concursurile județene tehnico-

aplicative, cu rezultate foarte bune 2015-2022;  

2022 

Diploma Locul I, ISJ Arges, echipajul Școlii Țițești-Argeș la Concursul 

județean ,,Prietenii Pompierilor”, https://ziarulargesul.ro/pitesti-elevi-

pregatiti-sa-devina-pompieri/ Pitești, județul Argeș, 14.05.2022 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Operare PC; bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office, Excel; 

Utilizarea Platformelor educaționale: Adservio, Kinderpedia și a 

instrumentelor digitale:  

2022 

-Certificat participare 195/10.02.2022, Webinarul ,,Resurse noi legate de 

siguranța online plasate în Biblioteca digital Educație Online” îndeplinirea 

sarcinii practice în cadrul Proiectulului ,,Biblioteca digitală Educație Online”, 

organizator Academia de Inovare și Schimbare prin Educație Partener 

Strategic ,,Educație Online” IDNO 1015620004698; (15 ore) 

2020 

-Certificat participare 75/16.08.2020 Webinar ,,Ce trebuie să cunoaștem 

despre predarea hibrid”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proictulului 

,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de Inovare și 

Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” IDNO 

1015620004698 (3 ore) 

 

-Certificat participare 77/16.08.2020 Webinar ,,Cum implementăm un proiect 

internațional pas cu pas”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proictulului 

,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de Inovare și 

Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” IDNO 

1015620004698 (3 ore) 

 

2022, colaborator la Revista electronică ,,Femei în spațiu – spațiul îți 

ghidează pașii”, Editura ,,Universul Școlii”, ISBN 978-606-005-130-5, Liceul 

teoretic Teiuș, jud. Alba, 2022 

-Adeverința 1900/26.11.2021 (formator) susținere cursul de formare  

,,Educație interculturală pentru profesori – nivel gimnazial”, CCD Argeș, 01-

30.11.2021 (24 ore) 

 

-Certificat participare 78/16.08.2020 Webinar ,,Utilizarea tablei interactive  

https://ziarulargesul.ro/pitesti-elevi-pregatiti-sa-devina-pompieri/
https://ziarulargesul.ro/pitesti-elevi-pregatiti-sa-devina-pompieri/
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iDROO”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proictulului ,,Platforme 

Educaționale Online”, organizator Academia de Inovare și Schimbare prin 

Educație, Partener Strategic ,,Educație Online” IDNO 1015620004698 (3 ore) 

-Certificat participare 78/20.08.2020 Webinar ,,Crearea unui website cu 

ajutorul Platformei Weebly”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

-Certificat participare 78/20.08.2020 Webinar ,,Crearea fișelor interactive cu 

ajutorul Platformei Quizlet”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

-Certificat participare 87/31.07.2020 Webinar ,,Simulare de lecție online 

desfășurată cu ajutorul Platformei ZOOM ”, îndeplinirea sarcinii practice în 

cadrul Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia 

de Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 75/25.07.2020 Webinar ,,Metodologia predării la 

distanță sincron+asincron”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului 

,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de Inovare și 

Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” IDNO 

1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 76/25.07.2020 Webinar ,,Demararea procesului de 

predare la distanță pas cu pas”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 77/25.07.2020 Webinar ,,Crearea cărților digitale cu 

ajutorul instrumentului Bookcreator”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 78/25.07.2020 Webinar ,,Utilizarea Platformei WAND 

EDUCATION”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului 

,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de Inovare și 
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Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” IDNO 

1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 86/31.07.2020, Webinarul ,,Crearea activităților 

interactive cu ajutorul Platformei Learningapps”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

Certificat participare 87/31.07.2020, Webinar ,,Instrumente Web pentru a 

crea conținuturi digitale în format video”, îndeplinirea sarcinii practice în 

cadrul Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia 

de Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO 1015620004698 (3 ore) 

 

2020, Certificat participare 88/31.07.2020, Webinar ,,Resursele oferite de 

Platforma SIGURONLINE.MD”, îndeplinirea sarcinii practice în cadrul  

Proiectului ,,Platforme Educaționale Online”, organizator Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație Partener Strategic ,,Educație Online” 

IDNO  

1015620004698 (3 ore) 

 

2020, Certificat 75/03.08.2020 Webinarul Integrarea instrumentelor Web în 

planurile de lecții în Proiectul ,,Platforme educaționale online” 

www.facebook.com/groups/platformeonline/ sincron și asincron 03.08.2020 

2020, Certificat 77/03.08.2020 Webinarul Utilizarea instrumentului Triventy 

și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul ,,Platforme educaționale online” 

www.facebook.com/groups/platformeonline/ 03.08.2020 

 

Certificat 78/03.08.2020 Webinarul Utilizarea tablei interactive Zoom 

Whiterboard și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul ,,Platforme 

educaționale online” www.facebook.com/groups/platformeonline/03.08.2020 

 

Certificat 79/03.08.2020 Webinarul Crearea de cărți interactive cu 

instrumental bookemon și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul 

,,Platforme educaționale online” 

www.facebook.com/groups/platformeonline/03.08.2020 

 

Certificat 80/03.08.2020 Webinarul Crearea de activități interactive cu 

instrumentul purpose games și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul 

,,Platforme educaționale online”  

 www.facebook.com/groups/platformeonline/03.08.2020 

 

http://www.facebook.com/groups/platformeonline/
http://www.facebook.com/groups/platformeonline/
http://www.facebook.com/groups/platformeonline/
http://www.facebook.com/groups/platformeonline/
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Certificat 15/12.10.2020 Webinarul Crearea unui website cu ajutorul 

Platformei Wix și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul ,,Platforme 

educaționale online” www.facebook.com/groups/platformeonline/12.10.2020 

 

Certificat 16/12.10.2020 Webinarul Crearea jocurilor interactive online cu 

ajutorul platformei Uma-Igra și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul 

,,Platforme educaționale online” 

www.facebook.com/groups/platformeonline/12.10.2020 

 

Certificat 17/12.10.2020 Webinarul Crearea activităților interactive pentru 

dezvoltarea vocabularului cu ajutorul Platformei Studystack și îndeplinirea 

sarcinii practice în Proiectul ,,Platforme educaționale online” 

 www.facebook.com/groups/platformeonline/12.10.2020 

 

Certificat 18/12.10.2020 Webinarul Utilizarea Tablei interactive online 

Jamboard și îndeplinirea sarcinii practice în Proiectul ,,Platforme 

educaționale online” www.facebook.com/groups/platformeonline/12.10.2020 

2019 

Certificat 9481/20.03.2019 Asociația Educrates, utilizare a noilor tehnologii 

informaționale în activitatea didactică 2018-2019, platforma electronică de 

învățare www.educrates.ro, softuri educaționale de evaluare EDU elaborate 

conform programei școlare, omologate de MEN, 2019  

2018 

Diploma de excelență 24-718003, pentru Susținerea proiectelor inovative în 

Educația românească, Adservio Social Inovation, 01.12.2018 

Publicații 2022 - Revista științifică 

DOROBANȚU-DINA, R. Aspecte conceptual-metodologice în formarea 
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