
Proiect Erasmus+, KA1

”Intercultural Learning and Cultural Diversity 

in the classroom”

Perioada desfășurării cursului: 17-23 iulie 2022

Locul: Tenerife, Spania

Ore de curs: 30 de ore



Sâmbătă, 16 iulie 2022

După multele ore petrecute pe drum, echipa Erasmus din Colegiul Național 
„Gherghe Șincai” ajunge în Puerto de la Cruz - Tenerife, destinația sa, gazdă a 
stagiului de formare ”Intercultural Learning and Cultural Diversity in the 

classroom”. 

Ne familiarizăm puțin cu locul...



... și intrăm fascinați în atmosfera plină de evenimente din micul port.

Fiesta dedicată Sfintei Virgen 
del Carmen, protectoarea 

orașului

Dansuri, costume tradiționale, 
castaniete, spectatori din toate 

colțurile lumii, camere de 
televiziune, artificii și entuziasm.

Ne retragem în camere și ne pregătim pentru întâlnirea 
cu partenerii de proiect. Avem un program de urmărit și 
niște obiective foarte precise.



Obiectivele proiectului:

Acest curs și-a propus să ajute profesorii să-și dezvolte conștientizarea
culturală, oferindu-le, în același timp, instrumentele și abordările noi, 

pentru a răspunde unui grup multicultural și multietnic de elevi.

Datorită acestui curs, participanții sunt capabili:

• să confrunte și să înțeleagă mecanismele din spatele stereotipurilor

frontale și a prejudecăților personale; 

• să-și îmbunătățească conștientizarea culturală și competențele
interculturale;

• să exploreze și să valorifice diferite puncte de vedere, prin exerciții de 

simulare și povestire; 

• să învețe noi abordări ale educației, care pot fi aplicate claselor de elevi, 

diverse din punct de vedere cultural



Program:



Duminică, 17 iulie – sâmbătă, 23 iuie

Pentru că doream să prezentăm echipei de proiect un crâmpei din frumoasa noastră 
țară, am îmbrăcat ii și le-am accesorizat cu un zâmbet

Alături de Valeria și Dasha din Italia – formatorii

noștri și de noii colegi – Cristina, Ana, Cristina,

Florbella, Angela, Vasco și Amalia (Portugalia), Luca,

Marco și Federico (Italia), Konstantinou și Sophia

(Grecia) și Eva (Austria), ne-am prezentat

așteptările, contribuțiile și temerile.



Apoi ne-am 

apucat de lucru



Transferuri de cunoștințe...



” Învățarea multi, cross

și interculturală”

Învățarea interculturală este 
contribuția, confruntarea mai 
multor comportamente 

individuale, tradiționale ale 
oamenilor din diferite țări, 
împărtășite de fiecare 
reprezentant, celorlalți.

Multiculturalitate – existența mai multor grupuri 
etnice care coexistă în cadrul unei societăți;
Cross-culturalitate - compararea diferitelor valori 

culturale ale grupurilor și identificarea 
diferențelor culturale dintre etnii / popoare;

Interculturalitate – realizarea unui transfer 

cultural real între etnii / popoare, prin schimb 

reciproc 

Promovarea identităților unice ale elevilor



”Ghețar, Ceapă sau Copac?”
Cu ce am putea asocia  conceptul de identitate 

culturală? 
Ghețar – un conglomerat care are o parte vizibilă 
și susținută de o parte invizibilă
Ceapă – existența mai multor straturi pe care le 
cunoaștem doar prin perseverență și explrare
Copac – ancorat prin rădăcini, un sistem viu, 
supus schimbărilor, generând de fiecare dată noi 
noi  roade.

Identitatea proprie

– Prima conexiune

- cum ne privim pe noi în comparație 
cu noi, dar și cu cei din jur
- „ființă socială” – nevoia de relații

Cei 3 „R”           Ritual

Relationships

Restrictions

Ritual Relații Restricții
-rutinele care 

ne definesc ca 

popor și ca 
indivizi

-modul  în 

care 

construim 

relațiile cu cei 
din jur

-tabu-uri

personale sau 

culturale care 

ne limitează 
acțiunile în 
diverse 

contexte.



„Percepție”
Percepția ne permite să stocăm o mare 
cantitate de informații folosind etichete
(realitatea diferită față de ceea ce este de 
fapt).

„Realitatea în triunghiuri (3angles)”
- Descriere - „ceea ce văd”
- Interpretare - „ceea ce cred că văd”
- Evaluare – „ceea ce simt despre ceea 
ce văd”

Privim cu toții aceeași imagine și 
percepem diferit ceea ce vedem.



„Stereotipuri, 
Prejudecăți, 
Discriminare”

Stereotip – tipar mental, convingere sau 
generalizare despre ceva;

Prejudecată – stereotip completat cu emoții sau 
judecăți, folosit foarte des în sens negativ;

Discriminare - prejudecată care conduce la 
acțiuni, comportamente nedrepte, greșite;

Împlinirea profeției – omul devine ceea ce / cum
i s-a spus mereu că este.







Am construit echipe și am inventat 
modalități neconvenționale de 

comunicare.



... Iar la final am realizat o 

„expoziție” cu rezultatele finale 
din timpul activităților.



După orele de curs am avut și momente de relaxare activă, căutând să aflăm 
cât mai multe lucruri interesante despre insula care ne găzduia.



Ficuși din familia Gigante (ce vedeți 
este un singur arbore!!!)  ...

... palmieri de 

multe feluri...

... nuferi

... și grădini.
... parcuri...

Ne bucurăm de 
vegetația 
luxuriantă

Arborele Drago, 

simbolul insulei 

Tenerife, bătrân de 
peste 1000 de ani...



Admirăm 
peisajele citadine 

locale...



... din 

capitala 

Santa 

Cruz...



... Aflăm lucruri 
interesante

despre istoria și 
temperamentul 

vulcanului El 

Teide



La final, intrăm în 
lumea plină de 
surprize a Loro 

Parque, univers al 

viețuitoarelor 
exotice





Aceasta a fost experiența noastră 
Erasmus+, Tenerife 2022!



Catană Amira Surdu Grațiela

Vîje Laura


