RAPORT
Conferința Internațională
„LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LA TOLÉRANCE DANS L’ÉDUCATION /
CULTURAL DIVERSITY AND TOLERANCE IN EDUCATION”
28 martie 2018
În ziua de 28 martie 2018, s-a desfășurat la Universitatea din Craiova – Deutscher Lesesaal
conferința internațională „La diversité culturelle et la tolérance dans l’éducation / Cultural
diversity and tolerance in education”și concursul internațional„Amitié sans frontières /
Friendship without borders”.
Partenerii au fost High School ,,Vasil Levski",Glavinitsa, Bu lgar ia, Associação
Intercultural Amigos da Mobilidade,Bar celo s, Po rt ugalia,M.E.P. Europrojetcs Granada,
Spania, Association Communities for Youth, Centrul de Limbă și Cultură Poloneză și Asociația
Națională de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România.
Scopul conferinței și al concursuluia fost promovarea educației incluzive și interculturale.
Obiectivele urmărite:
 Încurajarea participanților să se implice în dialog – să asculte şi să discute – în sensul
dezvoltării unei mai mari sensibilităţi la diferenţe şi a unei mai bune înţelegeri a celorlalţi;
 Dezvoltareaabilităţiielevilorși a cadrelordidactice de a răspunde la nevoilesocietăţiidin care
fac parte cu o atitudine de reconciliereşi respect pentrudiversitate, contribuindastfel la o
culturăapăcii;
 Afirmareaposibilităţii

de

a

trăiîmpreună,

respectându-ne

reciprocîntr-o

lumeadiversităţiireligioase, etniceşi a tradiţiilor culturale;
 Oferirea mijloacelor necesare pedagogilor pentru a lucra în învăţământul intercultural şi
interreligios din diferite zone şi în diverse contexte;
 Dezvoltarea şi promovarea unor practici de succes pentru a putea convieţui cu oameni din
diferite culturi, etnii, convingeri şi religii.
Grupul țintă: cadrele didactice și elevii
Conferința a avut două secțiuni:
 Metode și tehnici moderne de promovare a diversității culturale și a toleranței în mediul
școlar;
 Diseminarea unor exemple de bune practici cu privire la promovarea diversității culturale și a
toleranței în mediul școlar.

Coordonatorii proiectului au fost: prof. Monica-Leontina Sună, prof. Nicușor Cotescu, prof.
Janina Vașcu, prof. Simona Chiriță, prof. Lucian Cherata- Inspectoratul Școlar Județean Dolj,
prof. Ștefan Vasile, prof Camelia Bălan- Casa Corpului Didactic Dolj, prof. Mihaela Brumar,
prof. Irina Vînturiș, prof. Claudia Ivașcu, prof. Asineta Preduș și prof. Corina Vasile - Liceul
Teoretic „Henri Coandă”, prof. Geri Mitroi, prof. Mihaela Berindeie, prof. Cătălin Brîndușoiu,
prof. Claudia-Lucia Vida – Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” și prof. NicoletaCristina Sâmcea – Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”.
.

Coordonator, prof. Asineta Preduș

