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“ Slavă ţie, stea curată, voie bună pe pământ, 
Astăzi te simţim aproape, sol din Rai, cu soare sfânt. 

Vraja ta aduce iarăşi, pe popor lângă popor, 
Toţi pe lume, fraţi noi suntem, unde vii uşoare-n zbor.” 

Oda bucurie 
 
 

I.  ARGUMENTUL PROIECTULUI 
 

Educaţia interculturală urmăreşte pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate 
multiculturală, cu o dinamică tot mai pronunţată şi care tinde tot mai mult să devină o societate 
interculturală. Educaţia interculturală poate fi asociată conceptului de learning to live together, 
promovat de UNESCO.  

Educaţia interculturală promovează activităţi în spiritul respectării drepturilor omului, al 
afirmării valorilor personale şi entice. Nu avem voie să uităm ca există responsabilităţi faţă de 
noi, de familia noastră, comunitatea noastră. Pentru a ne cunoaşte mai bine pe noi înşine, trebuie 
să cunoaştem şi oamenii de lângă noi, obiceiurile, tradiţiile lor. 
  Prin derularea acestui proiect ne propunem să cunoaştem mai bine obiceiurile şi 
tradiţiile româneşti, rrome şi maghiare, să promovăm diversitatea, să educăm copiii din grădiniţa 
noastră în adevăratul spirit european. 

În atingerea obiectivelor proiectului apelăm la metode specifice educaţiei moderne bazate 
pe cooperare, comunicare, echitate. 

  



II. ŞCOALA/ INSTITUŢIA 
 Şcoala Gimnazială Viișoara/ Grădinița cu P.N.Viișoara 

III.  PROPUNĂTOR: BOLDOR MARIANA-CAMELIA 
IV. TEMA: ,,Eu învăț de la tine, tu înveți de la mine, noi trăim în armonie,, 
V. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădinița cu P.N.Viișoara 
VI. CALENDAR:  

 Timp de organizare a activităţii: noiembrie 2016 
 Timp de desfăşurare a activităţii: decembrie 2016- iunie 2017 

VII.     GRUP ŢINTĂ: 45 de preșcolari: grupa mare-secția română, grupa combinată-
secția maghiară 

VIII. TIPUL DE ACTIVITATE: activitate de promovare a identităţilor culturale specifice 
IX.      RESURSE  
        Resurse temporale: 
Durata proiectului: decembrie 2016 – iunie 2017 
        Resurse umane:  
Responsabil: prof. pentru înv. preșcolar Boldor Mariana- Camelia 
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 
Resurse materiale: baza materială existentă în fiecare din cele două grupe, jucării;    
 materiale necesare în confecţionarea diferitelor obiecte,  fişe de lucru, ecusoane  
 calendarul activităţilor; 
 portofoliul proiectului; 
 pliante; 
 afişe; 
 creaţii  artistico-plastice 
 postere; 
 ecusoane; 
 broşuri; 
 albume foto; 
 diplome pentru evidenţierea participării la activităţile proiectului; 
 scrisori de mulţumire pentru părinţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale, 

care au contribuit la realizarea proiectului. 
Resurse financiare: autofinanţare 

X. OBIECTIVE GENERALE 
 cunoaşterea drepturilor omului 
 cunoaşterea reciprocă 
 recunoaşterea diversităţii 
 învăţarea prin grupuri cooperante 
 cunoaşterea problemelor timpului nostru 

 
           OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 să se perfecţioneze comunicarea şi cooperarea factorilor educaţionali (grădiniță, familie, 

comunitate) prin activităţi comune de lucru în echipă, care să ducă la o mai bună 
cunoaştere şi respect reciproc; 

 să se stimuleze participarea la acţiuni în sensul promovării principiilor unei societăţi 
interculturale şi al combaterii discriminării şi intoleranţei; 



 să dezvolte interesul copiilor, al cadrelor didactice şi al comunităţii pentru diversitatea 
culturală, prin activităţi instructiv-educative atractive, desfăşurate în implementarea 
proiectului; 

 să crească stima de sine şi încrederea în forţele proprii ale copiilor, prin activităţi de 
intercunoaştere;  

 să se creeze o atitudine pozitivă faţă de propria cultură, privind alte culturi; 
 să se realizeze materiale educative şi informative; 
 să dobândească cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra 

comportamentelor individuale şi de grup;  
 formarea de atitudini cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea 

culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei; 

XI. STRATEGII DIDACTICE 
 campanii de informare, prezentări, documentare, vizite la muzeul satului, expoziţii, 

fotografii, munca pe grupe, jocuri tematice, lucrări artistico-plastice; 
  
    XII. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  
            Activitatea 1 
          ,,MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN,, 

 În acestă activitate se va pune accent pe obiceiurile și tradițiile românilor, prin 
prezentarea portului polular românesc și prezentarea etniilor care trăiesc pe teritoriul României. 
Împreună cu grupa maghiară vom face o vizită la Muzeul satului din com.Viișoara. 
           Activitatea 2 
          ,,ZIUA CULTURALĂ RROMĂ,, 

Copiii vor învăța diferite obiceiuri specifice acestei etnii, vor admira o paradă cu 
îmbrăcăminte specifică rromilor.. Pe parcursul zilei copiii se vor juca și vor realiza jucării din 
materiale din natură. În această zi vom avea un invitat , un mesteșugar rrom care împleteșe coșuri 
din nuiele. El îi învață pe copii cum se împletesc nuielele realizînd diferite coșuri și așa numitele 
,,rogojini,,(ștergătoare de picioare). 
              Activitatea 3 
            ,,ZIUA CULTURALĂ MAGHIARĂ,, 

   În  această zi vor fi invitați copiii de la grupa maghiară din grădiniță,unde împreună 
vom desfășura diferite jocuri, se va prezenta portul tradițional maghiar. La sfârșitul 
activității copiii din  grupa maghiară vor prezenta un dans specific etniei maghiare: 
ceardaș. 

              Activitatea 4 
            ,,MASA PRIETENIEI,, 

Această activitate este activitatea prin care se evaluează proiectul, astfel copiii 
participanți la activitate vor putea să schimbe idei despre diferite culturi. 

Ziua va începe prin Întâlnirea de dimineața cu toate etapele specifice învățământului 
românesc.Copiii se vor așeza în cerc pe bulinele roșii și se vor saluta cu :,,Bună dimineața , 
prieten drag! Numele meu este... 

Copiii din ambele grupe vor participa la o scurtă conversație despre cu se simt ei azi, 
motivând de ce sunt fericiți/bucuroși, triști/supărați. Se realizează gimnastica de înviorare și 
activitatea de grup în care copiii trebuie să caute în sala de grupă harta spre masa prieteniei. 



Activitatea următoare pornește de la descifrarea hărții care îi va conduce pe copii la masa 
prieteniei. Pentru a ajunge acolo copiii trebuie să parcurgă cinci probe,sarcinile probelor aflându-
se în cele cinci plicuri de pe hartă. .  
         Prima probă constă în colorarea steagului etniei alese din cutia cu surprize. Fiecare copil va 
extrage un cartonaș. Pe cartonaș este desenat un copil de altă etnie, pe spatele cartonașului este 
steagul etniei respective, pe care copilul îl colorează respectând culorile specifice. Lucrările vor 
fi expuse în sala de grupă. 

În cadrul celei de-a doua probe  copiii vor răspunde la întrebări despre Romînia. 
Ex. În ce dată este ziua României? 
      Care sunt culorile steagului României?.. 

         Următoarea probă constă în pictarea unor copii cu culoarea maro, pentru a evidenția faptul 
că nu contează culoarea pielii. Astfel fiecare copil își va alege un alt copil pe care îl va picta cu 
maro pe față. La sfîrșitul acestei probe fiecare va trebui să danseze cu perechea având între ei un 
balon, fiind atenți să nu lase balonul să cadă. 
Proba a patra constă în desfășurarea unui joc numit:,,Lumea, țara, locul meu,, 
 Fiecare participant desenează pe o foaie de hârtie 3 lucruri din țara, regiunea, localitatea 
sa pe care le-ar lua cu el plecând pe o altă planetă. 

În ultimul plic se află scris locul unde este aranjată masa prieteniei. Masa prieteniei este 
pregătită în sala festivă a  grădiniței, unde copiii împreună cu părinții și alți invitați vor degusta 
din preparatele specific fiecărei etnii și vor asculta o poveste. 

POVESTEA PRIETENIEI 

                                                                de Valentina Alexandru 

Într-o pădure tropicală cu multe liane, arbori de cauciuc și de cafea, trăia un elefant, 
penume Tit. Acest elefant era mic, dar deosebit de înțelept. În fiecare dimineață, el obișnuia să 
facă o plimbare prin pădure, să meargă la râu, să facă câteva dușuri cu apă rece și să admire 
răsăritul soarelui și întreaga natură care se trezea din somn. 
            Printre animalele pădurii, Tit găsise un prieten, un mic papagal roz, pe care îl chema 
Carlos. Acesta era foarte vorbăreț și la fel de înțelept ca și Tit. Ei discutau despre foarte multe 
lucruri toată ziua și uneori mergeau în vizită pe la ființele bolnave din pădure.Într-o zi, cei doi au 
ajuns în dreptul unui copac care plângea de suferință. Înduioșați au hotărâ  să facă tot ce le era în 
putință ca să-l ajute. Pentru că nu prea înțelegeau ce i se întâmplase copacului necăjit, au cerut 
ajutorul unui tălmaci. Acesta le transmise că bolnavul avea o ramură ruptă, care îl durea foarte 
tare și îl împiedica să-și vadă de treabă. Imediat, Tit, cu trompa lui agilă, îndepărtă ramura ruptă 
și puse pansamente din ierburi tămăduitoare peste rana copacului. Carlos, în timpul acesta, îi 
vorbea pacientului, îl înveselea cu niște glume, ca să mai uite de durere. După ce rana a fost 
pansată, copacul simți cum durerile îl mai lăsau și chiar zâmbi puțin. Cei doi i-au spus că vor sta 
pe aproape și că poate oricând să-i solicite pentru un ajutor.  
           Copacul se înduioșă foarte tare la dragostea ce i-o arătau cei doi și porni să plângă de 
fericire.          Lacrimile au început să curgă pe coaja lui groasă și să se adune în mici jgheaburi 
lemnoase. Erau lacrimi de recunoștință și de aceea erau deosebite. Cine se atingea de ele simțea 
cum acestea uneau prin iubire fiinițe ce se îndrăgeau. 
 
    
 



  XIII.  EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
 
 observarea directă a comportamentului copiilor din grupul ţintă şi a părinţilor acestora, 

interesul lor pentru acţiunile organizate şi implicarea în derularea proiectului; 
 prezentarea calendarului activităţilor; 
 grila de monitorizare a proiectului; 
 proces verbal pentru fiecare activitate desfăşurată; 
 raport periodic şi final către conducerea şcolii; 
 alcătuirea portofoliului proiectului; 
 folosirea chestionarului de evaluare; 
 expoziţia organizată cu materiale realizate prin activităţile de implementare a proiectului; 
 raport final de evaluare; 
 diplome pentru evidenţierea participării la activităţile parteneriatului; 
 scrisori de mulţumire pentru părinţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

care au contribuit la realizarea proiectului. 
Copiii:  
 vor şti să se aprecieze mai corect, cultivându-şi stima de sine şi încrederea în potenţialul 

propriu;  
 vor fi capabili să se adapteze la condiţiile şi cerinţele proiectului;  
 vor înţelege necesitatea respectării diversităţii culturale; 
 vor fi implicaţi în activităţi de grup;  

Părinţii: 
 îşi vor dezvolta capacitatea de a  remarca individul şi de a-l accepta ca pe o persoană 

care are calităţi şi atribute individuale, 
 vor fi stimulaţi să participe la acţiuni în sensul promovării principiilor unei societăţi 

interculturale şi al combaterii discriminării şi intoleranţei; 
 îşi vor dezvolta capacitatea de a reflecta la specificul mediului cultural din care provine 

fiecare individ, de a fi sensibil în faţa unor contexte culturale diferite; 
 vor fi mai cooperanţi şi interesaţi de o participare activă la activitatea din grădiniță. 

 
Cadrele didactice:  
 vor folosi experienţa dobândită în alte activităţi educative;   
 vor comunica şi colabora mai uşor cu părinţii, în interesul copiilor, al grădiniței şi al 

familiei;  
 vor folosi materialele realizate prin implementarea proiectului în activităţi viitoare. 

Grădinița: 
 îşi va îmbogăţi strategia în domeniul educativ; 
  va fi apreciată pentru realizări în comunitate. 

Comunitatea locală:  
 va conştientiza importanţa participării la activitatea din grădiniță şi ajutorul pe care-l 

poate oferi, bucurându-se de succes şi recunoaştere. 
 

 
,,Diversitatea este arta de a gândi independent împreună ” 

 
Malcom Forbes 



 
 
 

 
 
 


