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Abordarea textului literar din perspectiva interculturală
Prof. Barbu Diana-Livia
Școala Gimnazială ”Victor Ion Popa” Ivești

Educația interculturală
•Temă de actualitate în școala românescă care promovează toleranța, recunoaşterea şi
respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate
între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior;
•Presupune o nouă abordare a valorii indivizilor, a tradițiilor, a obiceiurilor etnice
întâlnite în societatea contemporană;
•Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite foarte bine în comunitățile
mici, rurale, cu precădere în comunitățile de rromi. Același lucru se poate spune și
despre modul de relaționare dintre membrii comunităților, iar această diversitate
presupune o nouă abordare a societății și a educației. Interculturalitatea aduce în
societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală.
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Programa de limba și literatura română clasele V-VIII
COMPETENȚE GENERALE
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
Competențe specifice
CLASA a V-a
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite
perioade istorice
CLASA a VI-a
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe
teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare
CLASA a VII-a
5.1. Compararea unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi
5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie și la cultura altor popoare
CLASA a VIII-a
5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale culturii naționale sau ale unei alte
culturi, identificate în cărțile citite
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la elemente specifice ale culturii naționale și
ale culturii altor popoare
STRATEGII DIDACTICE
Activităţile vor viza compararea unor texte diverse, jocuri, vizionare de film/spectacole,
teatru, redactarea unor naraţiuni personale, a unor jurnale de călătorie, realizarea unor bloguri
de promovare a zonei de origine, dramatizarea, interviul etc.
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Interculturalitatea la ora de limba și literatura română
•Profesorului de limba și literatura română îi revine rolul de a coordona activitatea elevilor în
spiritul comuniunii, de a forma deprinderi bazate pe respectarea valorilor culturale, a
diferențelor de cultură națională sau etnică, promovând respectul față de toleranță, înțelegere,
egalitate, indiferent de spațiul geografic, etnic sau religios
•Abordarea textului literar, din punct de vedere intercultural, urmărește dobândirea de noi
competențe de inter-relaționare între elevi, în domeniul culturii în general și al culturii proprii,
în particular
• Operele literare oglindesc viața diferită a etniilor, fie ele rrome, maghiare sau slave, având un
conținut istoric, cu o bogată conotație interculturală și, în plus, oferă modele de dezvoltare
personală, experiențe cu potențial educațional de cea mai înaltă calitate
•Vasile Porojan, de Vasile Alecsandri – trateaza prietenia dintre Vasile Alecsandri, poetul, şi
fiul unui ţigan, ceea ce ne evidenţiază una dintre cele mai interesante poveşti de viaţă, cu multe
învăţăminte, confirmând că etniile sunt mai degrabă convenţii sociale şi că ideile preconcepute
pot fi învinse prin sinceritate şi apropiere sufletească
•Baltagul, de Mihail Sadoveanu – înglobează o serie de clişee etnice: ”Domnul Dumnezeu,
după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam. Pe ţigan l-a învăţat să cânte cu
cetera şi neamţului i-a dat şurubul. Dintre jidovi, a chemat pe Moise şi i-a poruncit: -Tu să scrii
o lege şi, când va veni vremea, să pui pe farisei să răstignească pe fiul meu cel prea iubit, Iisus,
și după aceea să îndurați mult năcaz şi prigonire, iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre
voi banii ca apele. A chemat pe ungur cu degetul şi i-a ales, din câte avea pe lângă sine, jucării:
-Iaca, dumitale îţi dau botfori şi pinteni şi răşină să-ţi faci sfârcuri la mustăţi, să fii fudul şi să-ţi
placă petrecerile cu soţii. S-a înăfăţişat și turcul: Tu să fii prost, dar să ai putere asupra altora,
cu sabia. Sârbului i-a pus în mână sapa...”
•Șatra, de Zaharia Stancu – prezintă destinul unei comunități de rromi, în condiții de război, cu
toate aspectele cotidiene și trăirile membrilor șatrei lui Him bașa: ”... în cinstea nunții lui,
întreaga șatră va fi împodobită. Căruțele lungi și grele, cu coviltir, vor fi gătite cu ramuri verzi
de salcie și cu flori sălbatice de câmp, culese de prin împrejurimi. […] oamenii oacheși se vor
înveșmânta cu tot ce au mai frumos. Muierile!... Muierile mai ales se vor găti și la gât le vor
zornăi salbele de aur, șiragurile de mărgean și de mărgele de sticlă colorată. Va fi minunat!”
•Popasul țiganilor, de George Coșbuc – înfățișează obiceiuri și tradiții rrome ce ascund
înțelesuri profunde, despre relațiile interumane și despre relațiile acestora cu natura
”Ei cântece cântă și basmuri își spun
Și oacheșe fete se-nșiră la joc
Din vremuri mai bune c-un alt cer mai bun În cerul cel magic al zării de foc,
Bătrâna țigancă, acolo sub brazi,
Răsună ghitara fierbinte și-ntins
Descântece-nvață pe negri nomazi.
Și jocul se-ncinge sălbatic și-aprins.”
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Interculturaliatea în activitățile extracurriculare
Cântece și dansuri tradiționale țigănești la
Festivalul vinului de la Ivești

Rromi și români la sărbătoarea zilei de 1 Iunie

Momente închintate zilei de
1 Decembrie

Tradiții de Crăciun

7

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ABORDAREA
INTERCULTURALITĂȚII
prof. Necula Monalisa-Simona
Școala Gimnazială „Victor Ion Popa”, Ivești
INTERVIUL

Scopul utilizării
Interviul este o metodă de învățare prin colaborare, ce poate fi utilizată la toate etapele
lecției. Această tehnică presupune libertatea de expresie a persoanei, elevii
intervievându-se reciproc.
Resurse:
·materiale şi mijloace tehnice de învaţământ: foi A4, textul-suport, conținuturi conform
programei școlare;
·capacităţi de învăţare: capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea elevilor de a
colabora, cunoştinţele însuşite anterior.
·Timp de lucru: 15-20 de minute
Algoritmul utilizării
a) Profesorul anunță subiectul lecției. În acest caz, metoda va fi aplicată în vederea
realizării etapei de postlectură a unui text narativ. Pentru exemplificarea activității
folosesc romanul Șatra, scris de Zaharia Stancu.
b) Profesorul imaginează un interviu între Him bașa și un jurnalist, interesat de soarta
comunității de rromi, în vreme de război. Astfel îi determină pe elevi să înțeleagă
semnificațiile textului prin intermediul jocului de rol.
c) Cadrul didactic distribuie elevilor cele două roluri. Activitatea se realizează frontal,
întrucât reporterul devine vocea colectivului. Subiectul discuției este războiul. Fiecare
elev notează câte o întrebare pe care dorește să o adreseze bulibașei. Aceștia citesc
întrebările formulate, iar profesorul le selectează pe cele potrivite, aranjându-le într-o
ordine logică.
d) Jurnalistul adresează întrebările, iar intervievatul formulează răspunsurile din
perspectiva lui Him bașa. Cadrul didactic ajută elevii să descopere conexiunile dintre
idei, fapte și valori.
f) La sfârșitul activității se fac aprecieri asupra modului în care s-au descurcat cei doi
elevi și se realizează o generalizare a celor învățate.
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Întrebări:
1. Ce ai simțit când cei doi jandarmi v-au poruncit să plecați spre Răsărit?
2. Ce vrea războiul?
3. Cum au primit oamenii tăi vestea izbucnirii războiului?
4. De ce crezi că moartea și suferința au apărut în șatra voastră cu mult înainte de a
ajunge la destinație?
5. Consideri că ai făcut tot ce ai putut pentru a-ți ține membrii comunității uniți?
6. Lumea voastră s-a scuturat din temelii. Vă considerați victime ale istoriei?
7. Războiul a încercat să submineze identitatea voastră culturală. Ce a adus nou și
ce ați păstrat, în acest spațiu etnic?
Răspunsuri:
1. Am simțit fiori reci pe șira spinării și teama de necunoscut. În acea clipă am
înțeles că totul are să se schimbe.
2. „Viețile oamenilor, nimic altceva decât viețile oamenilor.”
3. Oamenii mei m-au surprins, nu s-au speriat. Ei iau lucrurile ca atare, sunt
obișnuiți cu greul.
4. Noi, oamenii oacheși, nu credem în soartă, nu credem în nimic, dar suferințele
întâmplate aveau să ne pregătească pentru tot răul ce urma să vină.
5. Nu știu... Eu spun că am încercat să fac totul pentru ei, să îi învăț de bine, să îi
ajut, să îi dojenesc atunci când greșesc și să îi oblojesc când au necazuri.
6. Din păcate, suntem victime ale istoriei. Știi? „Viața, oricum ar fi trăită, nu este
decât un crâmpei de lumină. Pentru fiecare om atât e viața: un crâmpei de lumină.”
7. A adus multă durere și înstrăinare. Am păstrat tradițiile, dar ne-am pierdut o
parte dintre valori, căci foametea și frigul ne-au biruit. Din treizeci de căruțe, doar
șapte au mai rămas... Atât de puține vieți au supraviețuit și au rămas să ducă
numele neamului nostru mai departe.
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ELEMENTE DE MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ
FIȘE DE IDENTITATE ALE PERSONAJELOR MITOLOGICE
clasa a VII-a
Elementele de mitologie românească se regăsesc în credințele, datinile, superstițiile, basmele și
legendele create de popor. Mitologia noastră conține nenumărate ființe fabuloase, care protejează sau
amenință omul și, în consecință, trebuie respectate, îmbunate sau ocolite.
Aceste făpturi provin dintr-un amestec de credințe păgâne și creștine.
Tema aleasă a stârnit, întru totul, curiozitatea elevilor, care au pornit în căutarea ființelor
fabuloase. Elevii noștri sunt pasionați de mituri și superstiții, fapt ce le-a facilitat munca.
Scopul utilizării
Activitatea a constat în realizarea unor fișe de identitate ale personajelor mitologice. Aplicarea acestor
fișe de identitate are ca obiectiv atât formarea unui stil intelectual personal în cadrul cercetării, cât și
dezvoltarea abilităților de a face prezentări.
Resurse:
·materiale şi mijloace tehnice de învaţământ: platforma Google, cărți de mitologie, foi A4, carioci,
creioane colorate, conținuturi conform programei școlare;
·capacităţi de învăţare: capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea elevilor de a colabora,
cunoştinţele însuşite anterior.
·Timp de lucru: 40-50 de minute
Algoritmul utilizării
a) Profesorul realizează bilețele cu numele personajelor fabuloase întâlnite în mitologia românească.
b) Fiecare elev extrage câte un bilețel.
c) Profesorul solicită elevilor să caute informații despre aceste făpturi, atât în mediul online, cât și în
cadrul familiei, întrebându-i pe bunici.
d) Prezentarea trebuie să conțină aspecte referitoare la identitatea, trăsăturile, simbolurile, acțiunile
ființelor mitologice și desene realizate de către elevi.
e) Printre personajele prezentate se numără:
-duhuri curate și necurate (ielele, sfinții, îngerii, strigoii, zânele);
-personificări ale forțelor naturii (uriașii, Vântul-Turbat);
-personificări ale înțelepciunii (ursitoarele, solomonarii);
-personaje de basm (Ileana Cosânzeana, Statu-Palmă-Barbă-Cot).
f) A doua zi, elevii prezintă, pe rând, lucrările realizate.
g) Se fac aprecieri, completări, și se adresează întrebări, în cazul în care există neclarități sau
curiozități.
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RED- Strategii de dezvoltare a creativității în abordarea
interculturalității

Profesor Jalbă Ecaterina
Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan” , Tecuci

1.Metoda: Cvintetul
Cerință: Scrie un Cvintet despre educație/diversitate cu următoarea
structură:
Primul vers: cuvântul prin care precizezi subiectul(de obicei, un
substantiv);
Al doilea vers: două cuvinte care descriu subiectul(de obicei, adjective);
Al treilea vers: trei cuvinte care exprimă acțiuni(de obicei, verbe la
modul gerunziu);
Al patrulea vers: o propoziție, formată din patru cuvinte care exprimă o
idee, o definiție sau sentimente, legate de subiectul ales;
Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt ce exprimă esența
subiectului.
Sugestie de rezolvare:
Educația
interculturală, solidară
dialogând, respectând, valorizând
promovează egalitatea de șanse,
nediscriminând.
Diversitatea
culturală, lingvistică
educând, influențând, schimbând
ne ajută să învățăm,
colaborând.
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2.Metoda: Cubul

Cerința: Citește Legenda albinei și a păianjenului, culeasă de George Coșbuc, apoi rezolvă
sarcina primită!

,,Era odată o femeie şi avea doi copii: un băiat şi o fată. Copiii au plecat amândoi în lume, să-şi caute de lucru, pentru că
mama lor n-avea putere să-i ţie. Băiatul a intrat învăţăcel la un ţesător de pânză, iar fata căra pietre pentru zidarii care
făceau case.
După câtăva vreme, mama lor s-a îmbolnăvit de moarte şi a rugat pe un om din satul său să ducă veste copiilor.
Omul, după mult umblet prin lume, a găsit pe băiat şi pe fată. Băiatul era tocmai la războiul de ţesut. Şi când i-a spus
omul de ce a venit, băiatul răspunse:
- Eu ce să-i fac? Las să moară, că e bătrână şi i-a sosit ceasul. Eu nu pot să plec, că am prea mult de lucru.Şi a rămas
băiatul tot la război, şi a ţesut mai departe şi n-a plecat.
Pe fată a găsit-o omul suind schelele cu pietre în poala hainei. Şi când i-a spus omul de ce a venit, fata a lăsat pietrele
jos şi a început să plângă, şi a plecat într-un suflet spre casă.
Mumă-sa, când a văzut-o, s-a ridicat din pat şi de multă bucurie i s-a limpezit sufletul; dar s-a făcut neagră de
supărare când i-a spus că băiatul n-a vrut să vie. A luat capul fetei între mâini şi a sărutat-o pe frunte şi a zis:
- Măcar că el a uitat de mine tocmai în ceasul morţii mele, eu vă iubesc deopotrivă pe amândoi. Il iubesc şi îl iert. Şi
dacă a făcut cu asta vreun păcat, să-1 judece Dumnezeu, că e drept şi puternic, şi judecata lui e fără greşeală.
Aşa a zis biata mamă, apoi şi-a lăsat capul pe căpătâi şi a închis ochii şi-a murit.
Şi, în clipa aceea, fata s-a făcut Albină, iar băiatul Păianjen.Şi de atunci Păianjenul trăieşte singur, veşnic singur, fără
fraţi şi fără surori, şi fără părinţi. El fuge de lumină şi veşnic îşi ţese pânza prin locuri întunecoase, şi e posomorât şi
supărat, iar oamenii îl urgisesc şi, oriunde îl află, îi strică pânza şi pe el îl fugăresc şi îl omoară.
Iar Albina, de atunci e veselă şi toată ziua zboară de pe o floare pe alta şi trăieşte cu părinţii ei şi cu fraţii şi cu surorile
la un loc. Oamenii o iubesc şi o văd cu drag căci ea cu toţi împărtăşeşte ce adună şi tuturor le dă din mierea ei, iar casa
ei e fagurul cel galben ca soarele, şi din ceara albinelor fac creştinii lumânările pe care le aprind în ceasul morţii şi le
pun să lumineze sub icoana Maicii Domnului”.
După o legendă culeasă de George Cosbuc

Clasa va fi împarțită în 6 grupe, prin alegere aleatorie. Reprezentantul fiecărei grupe va trage la
sorți un bilețel pe care este înscrisă una dintre sarcinile de lucru, propuse de profesor. Pornind
de la semnificația legendei lecturate, fiecare grupă va lucra sarcina primită, corespunzătoare
unei fețe a cubului.
1.Compară comportamentul băiatului cu cel al fetei, la aflarea veștii că mama lor este pe
moarte! Care dintre ei iți seamănă: băiatul sau fata? Prezintă asemănările si deosebirile față de
personajul ales!
2.Descrie comportamentul mamei, la aflarea veștii de la fată că băiatul nu a vrut sa vină.
3.Asociază personajelor din legenda citită valori umane/simboluri pe care le consideri
reprezentative acestora, motivând opțiunea.
4. Argumentează pro sau contra comportamentului mamei care îi iubește pe amândoi copiii la
fel, deși aceștia se poartă diferit față de ea.
5.Aplică! Propune un simbol care consideri că sugerează ideea de familie, argumentând
alegerea făcută. Simbolul poate fi o vietate, o floare, un instrument muzical, o figură geometrică
etc.
6.Analizeaza trăsăturile păianjenului și ale albinei! Cum sunt percepute cele două personaje de
către oameni? Fă referire și la rolul lumânării aprinse, în diferite momente ale vieții!
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3. Metoda: Jurnalul cu dublă intrare
Cerința: Citește Legenda albinei și a păianjenului, culeasă de George Coșbuc și apoi
folosește Jurnalul cu dublă intrare pentru a-ți nota gândurile si impresiile. Transcrie în prima
coloană pasajele care ți-au atras atenția și explică în a doua coloană ce te-a impresionat în
pasajul selectat!
Descrierea metodei
Jurnalul cu dublă intrare este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între
text și propria lor experiență. Acest jurnal este deosebit de util in situații în care elevii au de
citit texte mai lungi, în afara clasei, dar și pentru textele studiate in clasă.
Pentru a întocmi un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină in două , trăgând pe
mijloc o linie verticală. În partea stângă a paginii li se va cere să noteze un pasaj sau o
imagine din text care i-a impresionat, în mod deosebit, pentru că le-a amintit de o experiență
personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul sau pentru că o
consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptă, elevii vor comenta
pasajul selectat , răspunzând la întrebări de tipul: De ce l-am notat? La ce m-a făcut să mă
gândesc? Ce întrebare am în legătură cu acel fragment?
Pe măsură ce citesc , elevii se opresc din lectură și notează în jurnal cel puțin trei pasaje în
coloana din stânga. După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de
reflecție, dacă profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut
în legătură cu diverse pasaje.
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4. Compunere creativă cu titlu dat: Cartea - o pânză de păianjen
Păianjenul a simbolizat de-a lungul vremii răbdarea și perseverența, datorită tehnicii sale de
vanatoare.
Este însă și un simbol al răului, pentru că veninul otrăvitor poate provoca moartea.
Alte culturi leagă păianjenul de originea împletiturilor de meșteșugul țesutului.
Țeserea de pânze a permis asocierea păianjenului cu miturile creației, pentru că păianjenii își
pot crea și țese propriile lumi din substanța corpului lor. Astfel, asociind scriitorul cu
păianjenul si cartea cu pânza meșteșugită , redactează o compunere creativă de 150-200 de
cuvinte, cu titlul: ,,Cartea - o pânză de păianjen”.

5. Exercițiu de asociere
Asociază Legenda albinei și a păianjenului , culeasă de George Coșbuc, cu un alt text
literar sau citit ca lectură suplimentară , prezentând , in 50-100 de cuvinte, o valoare
culturală comună , prin referire la câte o secvență relevantă , din fiecare text.

6. Exercițiu de imaginație-Text descriptiv
Imaginează-ți că ești o făptură fabuloasă, de legendă care a ajuns în lumea
modernă contemporană. Redactează, în 150-200 de cuvinte, un text descriptiv în
care să prezinți locurile pe care le vezi, oamenii pe care îi întâlnești și emoțiile pe
care le trăiești în aceasta lume în care ai ajuns.
În redactarea ta vei avea în vedere:
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
- să prezinți două detalii semnificative care te-au impresionat;
- să incluzi cel puțin trei figuri de stil diferite;
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
- să respecți limitele de spațiu indicate;
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Prezentare comparativă a temelor privind educația interculturală în
manualele de gimnaziu pentru clasa a V-a
prof. Moisă Geanina
Școala Gimnazială Nr. 1 Priponești
În prezent, pe site-ul Ministerului Educației sunt disponibile 10 manuale de Limba și
literatura română pentru clasa a V-a .

Numărul temelor aferente capitolului Interculturalitate diferă de la editură la editură. Manualul
cu cele mai multe teme în care este abordată interculturalitatea este cel de la Editura Art:
Identitate personală,
Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi,
Tradiții: sărbătorile de iarnă,
Modele comportamentale eroice de-a lungul timpului,
Diversitate culturală și lingvistică,
Itinerar multicultural,
Identitate națională,
Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală.
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Reprezentare grafică - Numărul temelor despre
interculturalitate din fiecare manual de Limba și
literatura română, clasa a V-a

Diagramă - Cele mai frecvente teme despre interculturalitate și
frecvența lor în manualele de Limba și literatura română, clasa a V-a

Carte românească de învățătură

17

Interculturalitatea sub lupă...
Exerciții aplicative
clasa a V-a

I. Identitate personală

1. Completează fișa ta biografică.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Numele și prenumele tău ____________________________
Numele și prenumele părinților tăi_____________________
Școala la care înveți ________________________________
Localitatea și țara în care te-ai născut___________________
Data nașterii ______________________________________
Zodia ta__________________________________________
Pasiunile tale______________________________________
Culoarea preferată _________________________________
Cartea preferată____________________________________
Filmul preferat_____________________________________
Două trăsături care te definesc________________________
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2. Caută informații despre bunicii/străbunicii tăi,
răsfoind albume cu fotografii, jurnale, ziare sau
reviste ale vremii.
_____________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Lipește poza ta aici
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II. Identitate națională
1. Notează vecinii României.

2. Notează regiunile istorice ale României.
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III. Carte românească de învățătură:
de la prima carte tipărită la cartea digitală
1. Prezintă în 60-80 de cuvinte, prima ta amintire legată de
lectura unei cărți.

2. Imaginează-ți că ești un scriitor celebru. Propune un titlul de
carte pentru cea mai bine vândută carte a ta.
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3. Desenează o copertă de carte pentru titlul propus la exercițiul anterior.
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IV.
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2. Redactează textul unei felicitări în care
feliciți un coleg cu ocazia
sărbătoririi onomasticii sale.
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V.
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Valori culturale

prof. Moisă Geanina
Școala Gimnazială Nr. 1 Priponești
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Interculturalitatea – parte integrantă a
procesului instructiv-educativ
prof. Chihaia Cerasela – Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Tg. Bujor
prof. Vîrlan Oana-Elena - Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Tg. Bujor
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Educația interculturală poate fi considerată o componentă esențială a educației, care se
bazează pe deprinderea de a trăi, împreună cu ceilalți, „prin dezvoltarea cunoașterii
celuilalt, a istoriei sale, a tradițiilor și a spiritualității sale”. (Rey Micheline, Educația
interculturală. Experiențe, politici, strategii).
Dimensiunile educației interculturale:
Există două dimensiuni majore ale educaţiei interculturale. Aplicarea principiilor acesteia
presupune, concomitent, respectul diversităţii, şi cel al echităţii.
Dimensiunea diversității realităţii sociale se referă atât la grupurile existente, indivizii şi
interesele acestora, cât şi la preocuparea pedagogică de a oferi elevului posibilitatea de a
comunica şi coopera în cadrul unor grupuri eterogene.
Prin dimensiunea echității se înţelege faptul că puncte de vedere diferite pot fi la fel de
corecte şi valabile ca propria percepţie, perspectivă.

Conceptele educației interculturale
Educația interculturală face referire la concepte cum sunt CULTURĂ și identitate culturală,
societate interculturală, societate multiculturală, comunicare interculturală, diversitate,
INTERCULTURALITATE, șanse egale, precum și la concepte ca toleranță/intoleranță,
stereotipuri, prejudecăți, discriminare, segregare, rasism, xenofobie, marginalizare, excludere.
Cultura cuprinde, în general, ansamblul trăsăturilor intelectuale, afective și materiale care
caracterizează o comunitate. Acestea se manifestă în credințe și tradiții, în normele morale, în
stilurile de viață etc.

Interculturalitatea este termenul ce denumește contactul dintre culturi, existența unui
dialog între acestea și, nu în ultimul rând, interacțiunea și influența pe care o primesc
reciproc.
Noul curriculum încearcă să răspundă cerinţelor de a asigura în cadrul procesului
educaţional orientarea către valori şi credinţe democratice, cultivând respectul pentru
diversitatea culturală şi pentru identitatea culturală proprie.
La disciplina Limba și literatura română, competența specifică de manifestare a unui
comportament empatic cultural și intercultural poate fi asociată celui de-al cincilea domeniu de
conținut din programa școlară, vizând ELEMENTELE DE INTERCULTURALITATE.
Capitolul V asociază reperele programei școlare unor activități și exerciții care pot fi integrate
de fiecare profesor în propria strategie didactică.
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Pași în comunicarea interculturală.
Despre limba și cultura țărilor vecine
prof. Chihaia Cerasela
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” ,Tg. Bujor
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Minutul de lectură. Inter- și multiculturalitatea.
Ce învățăm de la ceilalți?
Fișă de lucru- clasa a VIII-a
Prof.Mitu Nicoleta
Școala Gimnazială ”Grigore Hagiu”, Tg. Bujor
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Jocul, o stare de spirit universală
prof. Vîrlan Oana Elena ,
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Tg. Bujor
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ALGORITM DE ELABORARE ȘI AVIZARE A
CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII
pentru clasele V- VIII
prof. Monalisa-Simona Necula
Școala Gimnazială „Victor Ion Popa”, Ivești
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Resurse Educaționale Deschise

Curs opțional: Tradiții și obiceiuri locale
prof. Moisă Geanina
Școala Gimnazială Nr.1 Priponești

53
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Proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul ERASMUS+, Acțiunea KA1, prin
Agentia Națională de Programe Comunitare și Dezvoltare Profesională

Scopul proiectului:
•dezvoltarea competențelor digitale;
•consolidarea competențelor lingvistice pentru cadre didactice prin mobilități de
formare europeană;
•extinderea competențelor digitale în utilizarea platformelor educaționale, comunicarea
multilingvistică, aplicarea metodelor de prevenție în utilizarea excesivă a mediului
online.
Activități de debut :
•Formarea echipei de proiect;
•Chestionar pentru formarea grupului țintă;
•Grup țintă-completare chestionar, depunere dosare (CV, scrisoare de intentie, etc.);
•Formarea echipei de mobilitate;
•Popularizare proiectului pe site-ul școlii, conferința de deschidere;
•Crearea sloganului proiectului.
Tematica:
•ICT definitions in education
•The SAMR model for ICT in education
•Google Workspace
•Video centred lessons: Screencast,Youtube, Edpuzzle
•Online creative tools: Genially, Padlet, Learning apps, Quizlet, Kahoot
Gamification & Game-based learning:
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Rezultate
- 6 participanți cu competențe profesionale, abilități și atitudini îmbunătățite.
- 6 rapoarte individuale de mobilitate
- 1 raport final de mobilitate după finalizarea fluxului
- 1 raport final al proiectului Erasmus +
- 6 certificate Europass
- 6 participanți formați care vor asigura transferul și multiplicarea ulterioară a aplicațiilor/
metodelor/achizițiilor dobândite (formarea a cel putin 15 cadre didactice din școală și 10
cadre didactice din județ)
-6 portofolii cu informații referitoare la activitatea profesională
- broșura „ Diseminarea programului de formare-ICT for Teaching and Learning” în cadrul
proiectului „Let’s work safely on the Internet!”-2019-1-RO01-KA101-062846
-broșura cu "Exemple de bună practică în context european în cadrul proiectului -„Let’s
work safely on the Internet!” ", care cuprinde planuri de lecție susținute de participantii la
fluxul de formare și materiale didactice.
Sustenabilitatea proiectului:
•Lecții demostrative vizând integrarea intrumentelor TIC;
•Pomovarea site-ului proiectului;
•Crearea unui opțional vizând competențele digitale;
•Realizarea unor materiale didactice autentice;
•Implementarea unui Proiect eTwinning;
•Depunerea unei noi candidaturi Erasmus+.
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Mintea are nevoie de cărți așa cum
sabia are nevoie de o piatră pentru a fi ascuțită

„O carte poate fi, de asemenea, o stea, un foc viu,
care luminează în întuneric.”
Madeleine L’Engle
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