
 

 

                                                                                                    
 
 

 
 
     

 
 

DIVERS-CULT 

“Promoting Cultural diversity in primary 
and lower-secondary schools” 

Project ID:  2020-1-IS01-KA227-SCH-082782 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei 
publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

Informeaza-te asupra activitatilor 
noastre!!! 

Urmareste-ne pe:  

https://divers-cult.eu/ 

https://www.facebook.com/
DiversCultProject 
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School of Education- Iceland 
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Studies - future business (CRES-fb) - Italy 

Kauno Simono Daukanto progimnazija 

- Lithuania 

Colegiul National de Arta ”Octav 
Bancila”- Romania 

CNAOB 

HeartHands Solution - Cyprus 



 

 

 
 

 

Introducerea in proiect  

Profesorii si elevii reprezinta grupuri tinta intr-
o lume ce presupune diversitate culturala, 
responsabilitate civica, echipe transnationale 
de elevi care lucreaza impreuna si o 
transformare generala a societatii. 
Constientizarea diversitatii culturale si a 
diversitatii de expresie reprezinta deprinderi 
cheie ce se imbunatatesc pe intregul parcurs al 
vietii. Cu toate acestea, noile descoperiri (EC, 
2017) demonstreaza ca diversitatea spectrului 
social genereaza intoleranta si marginalizare 
intr-un grad mai mare decat incluziune sociala, 
mai ales in contexte scolare. 
 
Proiectul Divers-cult a fost conceput pentru a 
promova o educatie incluziva, egala si axata pe 
respectarea valorile fiecarui grup.  
 
Proiectul isi propune sa formeze competente 
necesare profesorilor si elevilor pentru a 
sustine si promova diversitatea culturala in 
interiorul clasei, utilizand instrumente 
inovative de pedagogie, recomandari si 
materiale educationale. 

Beneficiarii principali ai 
proiectului   

•Profesori din ciclul primar si secundar 
inferior 
•Elevi  (6-16 ani) 
•Parinti 
•Organizatii relevante ce promoveaza 
diversitatea culturala si au preocupari in 
sensul constientizarii maselor asupra 
diversitatii din zilele noastre 

Asteptarile proiectului   

•Promovarea dialogului intercultural ca o 
metoda propice in rezolvarea conflictelor, in 
promovarea respectului reciproc, a 
intelegerii, coeziunii sociale, participarii 
democratice, incluziunii, dezvoltarea 
cooperarii internationale si cresterea puterii 
cetatenilor. 
 
•Crearea unui cadru de valori comune care sa 
incurajeze si sustina diversitatea culturala. 
 
•Diseminarea acestor principii, valori si 
instrumente ale dezvoltarii multiculturale 
printr-o educatie de calitate. 
 
•Cresterea stimei de sine in randul 
profesorilor si asigurarea pregatirii lor pentru 
managementul diversitatii culturale in scoala. 

Rezultatele proiectului 

1. Crearea unui set de competente 
interculturale adecvate atat pentru profesori 
cat si pentru elevi, necesare in dobandirea 
unor cunostinte si in insusirea unor abilitati 
utile in promovarea diversitatii si a dialogului 
intercultural. Cadrul de competente va fi 
structurat pe trei nivele, in acord cu EQF 
nivelele 1-3. 
 
2. Crearea unui kit de instrumente 
educationale pentru sustinerea 
multiculturalitatii si a unui ghid pentru 
profesori, avand ca punct de plecare cadrul de 
competente creat anterior. 


