RAPORT
Seminarul Internațional
„Minoritățile etnice din România și provocările diversității / Romanian ethnic
minorities and the diversity challenges / Les minorités ethniques de Roumanie
et les défis de la diversité”
19 aprilie 2018
În ziua de 19 aprilie 2018, s-a desfășurat la Universitatea din Craiova – Deutscher Lesesaal
seminarul internațional „Minoritățile etnice din România și provocările diversității /
Romanian ethnic minorities and the diversity challenges / Les minorités ethniques de
Roumanie et les défis de la diversité”.
Partenerii au fost Werkstatt-Berufskolleg Unna din Germania, C.E.P. Felipe II/El
EscorialMadrid/ Spania,Asociația Tekmed din Turcia, Association Communities for Youth,
Centrul de Limbă și Cultură Poloneză și Asociația Națională de Sprijinire a Tineretului Ecologist
din România.
La activitate au participat voluntari din Spania, Italia, Germania, Rusia, Ucraina și cadre
didactice din județ și din țară.
Scopul seminarului a fost promovarea unor dezbateri, schimburi de păreri cu privire la
obiceiurile, credințele și tradițiile minorităților din România, tipurile de așezări, ocupații,
arhitectură, gestionarea spațiilor gospodărești, costumele populare și poveștile de viață ale
etnicilor, modalitățile de prevenire a discriminării și de promovare a diversității culturale,
diseminarea unor proiecte de succes cu aceeași temă.
Obiectivele urmărite:


Diseminarea exemplelor de bună practică privind prevenirea discriminării și promovarea
diversității culturale;



Creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea combaterii discriminării și
acceptării diferențelor culturale;



Valorificarea experienţei extracurriculare a cadrelor didactice;



Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat.
Seminarul a avut trei secțiuni:

 Aspecte istorice si etnologice ale minorităților din România, credințe, obiceiuri și tradiții,
tipuri de așezări, ocupații, arhitectură, gestionarea spațiilor gospodărești, costume populare,
cântece și dansuri tradiționale;

 Metode folosite pentru prevenirea discriminării și pentru promovarea acceptării diferențelor
culturale;
 Diseminareaunor exemple de bune practici.
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. Carla Cristofir, prof Camelia Bălan- Casa Corpului Didactic Dolj, prof.
Mihaela Brumar, Irina Vînturiș, prof. Claudia Ivașcu, prof. Asineta Preduș, prof. Corina Vasile și
prof. Ecaterina Truică - Liceul Teoretic „Henri Coandă”.
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