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Promovarea diversității culturale în școlile 
primare, gimnaziale și liceale nivel inferior 

2020-1-IS01-KA227-SCH-082782 

SCOPURILE NOASTRE ȘI 
OBIECTIVELE  
Proiectul a fost inițiat în aprilie 2021 și principalul său 
scop este promovarea diversității culturale în clasă, ca 
fiind o competență cheie pentru elevii de școală primară, 
gimnazială și liceală nivel inferior. Pentru profesori, 
oferă un cadru de competențe pe care trebuie să le 
dobandească înainte de a începe activitatea de predare, 
ca  profesie. (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2013) 
și în același timp este un cadru de competențe ce trebuie 
permanent îmbunătățit pentru a răspunde eficient și 
adecvat provocărilor viitoare și oportunităților apărute 
în societate. Dezvoltarea ideii de diversitate sub raport 
cultural, etnic și al comunității dintr-o clasă sau societate 
crează așteptări față de profesori, care trebuie să aibă 
abilitățile necesare pentru a promova respectul reciproc 
înțelegerea diversității și care trebuie să aplice strategii 
didactice centrate pe învățare din perspectiva 
beneficiilor diversității. În același timp diversitatea 
devine o sursă a învățării și o oportunitate. 
 Pentru a atinge aceste obiective, proiectul propune o 
serie de mijloace educaționale, utile profesorilor în 
demersul de a dobandi competențe interculturale și, în 
același timp, propune instrumente utile elevilor pentru a 
descoperi că diversitatea este o sursă educațională de 
valoare, în interiorul clasei,îmbogățește competențele și 
creativitatea elevilor, promovează comunicarea 
interculturală, reprezintă o oportunitate pentru reflecție  
și învățare reciprocă și nu în ultimul rand pentru 
conștientizarea propriei valori. 
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PRIMA ÎNTALNIRE ÎN MEDIUL VIRTUAL  
Prima întalnire, cea cu care a debutat proiectul, s-a desfășurat on-line și a fost 
condusă de coordonatorul proiectului – Haskoli Islands (UI) (IS)- în data de 14 
aprilie 2021. Aceasta a fost prima ocazie pentru parteneri de a se cunoaște, de 

a discuta despre proiect, obiectivele sale și materialele de lucru. A fost o 
întalnire eficientă, efervescentă și a dat startul unei colaborări de success în 

vederea realizării produselor urmărite. 

PARTENERI  
Haskoli Island (UI) - Iceland 

Center for Research and European Studies – futurebusiness (CRES) - Italy 
KaunoSimonoDaukantoprogimnazija (KSDP) - Lithuania 

Colegiul National de Arta “Octav Bancila” (CNAOB) - Romania 
Hearthands Solutions Limited (HESO) - Cyprus 

Fii la curent! 
Urmărește-ne pe Social Media 

https://www.facebook.com/DiversCultProject
https://divers-cult.eu/home

