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                                                                Prof. Ana Cristina DAVID 

                                                                Grădinița cu Program Prelungit nr.7 Deva 

 

MOTTO: “Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de 
      a trăi în preajma lor, de a-i lăsa săse explice, săsedezvăluie zi de zi, să se zugrăvească      
      ei înşişi în ei.” (C.A.Saine – Beune).  
 

 Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de a 

trăi împreună cu ceilalţi. Comisia Internaţională pentru educaţia secolului XXI pune accentul pe 

această componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi armonioase. 

 Acest stâlp se referă la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi, „ prin dezvoltarea 

cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale”. (Delors, J., 

L'éducation: un trésor est caché dedans. Rapport à l'UNESCO de la Commission Internationale 

pour l'éducation du vingt et unième siècle (extrase), Paris, Editions Odile Jacob, 1996, p. 18) 

 Obiectivul general al educaţiei interculturale este acela de a facilita deprinderea acestor 

abilităţi de convieţuire în societatea plurală a zilelor noastre. În grădinița de copii acest deziderat 

se poate realiza atât  prin activităţi curriculare, cât  şi prin activități extracurriculare.  

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

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

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

inevitabilă.  Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să 

constituie preocupări majore ale cadrelor didactice. Oportunitatea luării în considerare a 

dimensiunii culturale de la vârsta timpurie este motivatăprin rezultatele mai multor cercetări 

(Lynch şi Hanson, 1998) care demonstrează că până în jurul vârstei de cinci ani se conturează 

elementele esenţiale care îi permit copilului situarea în mediul cultural al grupului de apartenenţă 

şi tot în jurul vârstei de cinci ani copilul poate asimila din mediul social prejudecăţi şi atitudini 

negative faţă de anumite grupuri.  

 Activităţile extracurriculare ne oferă, nouă educatoarelor,  posibilitatea ca într-o 

atmosferă destinsă, copiii să se manifeste liber, şi astfel de a se cunoaşte între ei. 

Serbările organizate cu ocazia unor evenimente sau sărbători, în care copiii pot să prezinte 

obiceiuri, tradiții din diverse etnii, printr-o poezie, un cântec, un dans, un joc specific. Toate 
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aceste manifestări la care iau parte copiii, fac ca legătura dintre ei să se sudeze, îi educă în 

spiritul toleranței și înțelegerii față de cei din jur. În felul acesta majoritatea face primul pas, se 

deschide spre cei care sunt altfel, vorbesc altfel, iar minoritarii nu sunt insensibili la manifestările 

pozitive ale majoritarilor. De asemenea se pot organiza vizite, excursii împreună cu părinţii, 

jocuri, concursuri, întâlniri cu reprezentanţi ai minorităţilor prezente în grupă, acţiuni de 

întrajutorare a unor grupuri sociale dezavantajate. Numai prin comunicare, prin împărtășire 

reciprocă a cunoștințelor, a obiceiurilor, a tradițiilor, copiii se vor apropia, vor învăța să se 

aprecieze indiferent de etnie și religie.Toate acestea sunt câteva din modalităţile de realizare a 

obiectivelor educaţiei interculturale.  Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie 

interculturală, ci doar mijloace care sunt capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o 

înţelegere interculturală. 

    Obiectivele educaţiei interculturale (după Constantin Cucoş şi Teodor Cozma) sunt: 

 Deschiderea spre altul, spre străin, spre necunoscut. 

 Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin. 

 Acceptarea celuilalt ca fiind altul. 

 Trăirea situaţiilor ambivalente. 

 Aptitudinea favorabilă de a experimenta. 

 Alungarea fricii faţă de altul. 

 Capacitatea de a pune în discuţie propriile norme. 

 Aptitudinea de a-ţi asuma conflictele. 

 Capacitatea de a-ţi recunoaşte propriile repere etno- şi socio-centristice. 

 Performanţa de a cuceri identităţi mai largi. 

     Încercând aplicarea acestor principii generale la obiectivele educaţiei preşcolare, se 

conturează câteva direcții de acțiune: 

 Dezvoltarea capacităţii de a comunica cu semenii. 

 Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între 

români şi alte etnii; 

 Deschiderea spre acceptarea diferenţelor etnice( limbă, obiceiuri, tradiţii). 

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

etnii; 

 Stimularea curiozităţii copiilor pentru diferenţele dintre ei în plan cultural. 
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 Formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

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

discriminării şi a intoleranţei; 

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

naţionalităţi. 

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

rusă, respectiv română. 

 Acceptarea celuilalt ca fiind altul. 

 Educarea toleranţei. 

 Formarea conduitei morale, religioase, civice. 

 Îndepărtarea rezervei faţă de altul, diferit. 

 Formarea înţelegerii identităţii de sine, a apartenenţei la neam. 

 Educaţia interculturală joacă un rol important în viaţa preşcolarului dezvoltând trăsături 

pozitive de caracter şi pregătindu-l pe copil pentru o bună integrare în viaţa socială. 
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