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Introducere
Acest ghid se adreseazã învãþãtorilor care predau claselor a III-a ºi a
IV-a. Ghidul face parte din pachetul educaþional „Educaþie multiculturalã”, produs în cadrul proiectului „Drepturile minoritãþilor în practicã”. Pachetul educaþional conþine manualul de educaþie multiculturalã, caietul
pentru elevi ºi ghidul pentru învãþãtori.
În România, pe lângã populaþia majoritarã a românilor, trãiesc ºi alte
grupuri etnice. Recensãmântul din 2002, conform datelor furnizate de Institutul Naþional de Statisticã, identificã numãrul locuitorilor din România
ca fiind de 21.680.974, din care numãrul românilor este de 19.399.597, iar
2.281.377 de locuitori aparþin altor grupuri etnice. Aceastã cifrã este suficient de mare pentru a atrage atenþia ºi sistemului educaþional sã ia mãsuri
pentru creºterea calitãþii educaþiei ºi asigurarea accesului egal la educaþie
de calitate pentru toþi copiii.
În România se regãsesc douã tipuri de minoritãþi etnice: minoritãþile
istorice sau minoritãþile naþionale ºi imigranþii. Minoritãþile naþionale sau
istorice sunt grupuri etnic diferite de populaþia majoritarã, rãmase pe teritoriul ocupat de aceasta prin redefinirea graniþelor sau dinaintea procesului de formare a statului naþional. Imigranþii sunt persoane care în principal din motive economice, politice ºi de securitate decid sã îºi pãrãseascã
þara de origine ºi se stabilesc pe teritoriul altei þãri. Astfel, pe teritoriul
României se regãsesc imigranþi în special de origine chinezã ºi arabã.
Între grupurile minoritare existã un corp de 20 de grupuri etnice care au
statut de minoritãþi naþionale: albanezã, armeanã, bulgarã, cehã, croatã,
elenã, evreiascã, germanã, italianã, macedoneanã, maghiarã, polonezã,
rusã-lipoveanã, romã, ruteanã, sârbã, slovacã, tãtarã, turcã, ucraineanã.
De asemenea, existã ºi grupuri etnice care nu au statut de minoritãþi
naþionale, dar au un numãr mai mare de membri, stabiliþi în România mai
ales dupã 1989. Numãrul total al cetãþenilor români proveniþi din afara
Europei este de 10.743. Comunitãþile chinezã ºi arabã sunt cele mai reprezentative ca numãr.
Ghidul pentru învãþãtori cuprinde informaþii necesare pentru predarea
cursului de „Educaþie multiculturalã” în ºcoala primarã: programa de curs,
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descrierea câtorva metode de predare recomandate pentru atingerea obiectivelor acestui curs, sugestii de activitãþi ºi scenarii didactice, precum ºi un
grupaj de anexe.
Programa conþine informaþii generale despre curs, obiectivele acestuia,
sugestii pentru predare ºi evaluare. Cursul de educaþie multiculturalã este
gândit ca un curs opþional, interdisciplinar, care poate fi predat în orice
ºcoalã în cadrul curiculei la decizia ºcolii. Acest curs opþional se potriveºte pentru orice ºcoalã primarã care doreºte sã fie o ºcoalã incluzivã ºi este
recomandat în mod special pentru ºcolile în care populaþia elevilor se
caracterizeazã prin diversitate etnicã. Abordarea curricularã propusã pentru includerea acestui curs în curiculei ºcolii primare este cea sub formã de
opþional de sine stãtãtor.
Conþinutul cursului este împãrþit în douã pãrþi mari: prima parte prezintã individual grupuri etnice de pe teritoriul României, iar partea a doua prezintã teme care abordeazã integrat problematica diversitãþii etnice. Prima
parte cuprinde teme multiculturale, iar cea de-a doua teme interculturale.
Temele multiculturale au rolul de a duce la conºtientizarea bogãþiei ºi
diversitãþii culturale de pe teritoriul României, iar temele interculturale au
rolul de a sintetiza informaþiile din prima parte în jurul unor conceptecheie, importante pentru orice etnie: familia, religia, locuinþa, comunitatea,
prietenia, bãieþi ºi fete, bucãtãria, percepþiile asupra realitãþii ºi colegii.
Metodele de predare propuse au rolul de a contribui la realizarea obiectivelor de învãþare. Învãþarea prin cooperare, comunicarea ºi gândirea de
ordin superior sunt trei dintre cele mai importante competenþe care vor fi
dezvoltate elevilor prin predarea acestui curs. Gândirea de ordin superior
include gândirea criticã, gândirea creativã ºi gândirea orientatã cãtre celãlalt. Metodele de predare sunt active ºi interactive. Acest curs poate fi predat cu eficienþã crescutã prin utilizarea metodelor din programul „Lectura
ºi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”. Ghidul prezintã 9 metode
de predare ºi variante ale acestora, evidenþiind efectele pe care le au asupra elevilor: conversaþia euristicã (ajutã elevii sã formuleze întrebãri),
explicaþia (ajutã elevii sã înþeleagã anumite conþinuturi), dezbaterea: linia
valorilor (ajutã elevii sã-ºi formeze opinii), lectura predictivã (ajutã elevii
sã-ºi dezvolte gândirea criticã), lectura în perechi (ajutã elevii sã comunice unul cu altul), mozaicul (ajutã elevii sã comunice ºi sã-ºi dezvolte sentimentul de responsabilitate), brainstormingul (ajutã elevii sã-ºi dezvolte
creativitatea), studiul de caz (ajutã elevii sã-ºi dezvolte capacitatea de analizã), jocul de rol (ajutã elevii sã devinã empatici), metoda proiectelor (ajutã elevii sã investigheze în profunzime un subiect ºi sã colaboreze).
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Ghidul prezintã ºi o selecþie de câteva activitãþi antrenante care pot fi
realizate cu participarea întregii clase. O colecþie de exerciþii preponderent
individuale sunt incluse în Caietul pentru elevi.
Metodele de predare prezentate au ºi caracter ilustrativ, pentru a sugera categoria de metodologie adecvatã cursului. Învãþãtorii vor putea combina metodele acestea cu altele, pentru a crea strategiile didactice cele mai
potrivite pentru fiecare temã ºi clasã în parte. Câteva exemple de scenarii
didactice sunt oferite pentru ambele categorii de teme: multiculturale ºi
interculturale.
Strategiile de evaluare potrivite pentru acest curs sunt cele de tip formativ, datoritã accentului crescut pe abilitãþi ºi valori pe care opþionalul îl
are. Competenþele specifice pe care cursul urmãreºte sã le dezvolte elevilor sunt:
Cunoºtinþe:
• enumerarea unor trãsãturi specifice pentru grupurile etnice de pe
teritoriul României;
• explicarea asemãnãrilor ºi deosebirilor dintre oameni;
Abilitãþi:
• capacitatea de a învãþa prin cooperare;
• capacitatea de analizã, sintezã, comparaþie;
• comunicare eficientã;
• abilitãþi de gândire de ordin superior (criticã, creativã, orientatã
cãtre celãlalt);
Valori ºi atitudini:
• cooperare;
• respect reciproc;
• empatie;
• sentimentul identitãþii ºi al apartenenþei;
• acceptarea diversitãþii.
Ghidul oferã un set de descriptori de performanþã pentru cinci competenþe-cheie mãsurabile: abilitatea de a învãþa prin cooperare, abilitãþile de gândire de ordin superior (criticã, creativã, orientatã cãtre celãlalt), abilitãþi de
analizã, sintezã ºi comparaþie, abilitatea de a comunica eficient ºi cunoºtinþe despre grupurile etnice de pe teritoriul României. Descriptorii de performanþã prezentaþi au caracter general ºi orientativ. Sunt elaboraþi luând în
considerare cursul în întregime ºi din ei pot fi deduºi descriptori de performanþã pentru fiecare lecþie în parte. Indiferent de tema lecþiei, proporþia
celor trei nivele (cunoºtinþe; abilitãþi; valori ºi atitudini) rãmâne aceeaºi.
Nivelele prioritare sunt cel al abilitãþilor ºi cel al atitudinilor ºi valorilor.
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Ca metodã de evaluare, portofoliul este foarte potrivit pentru cursul de
„Educaþie multiculturalã”. Se poate realiza câte un portofoliu în fiecare
semestru.
Anexele cuprind: pagini fotocopiabile cu alfabetele fiecãrei limbi
materne prezentate în manual, o listã cu nume ºi semnificaþii ale acestora.
Paginile cu alfabetele sunt de mãrime A4 ºi pot fi multiplicate pentru
fiecare elev. Elevii pot include aceste pagini chiar ºi în portofolii. Paginile
cu alfabete sunt pentru familiarizarea elevilor cu acele litere ºi sunete pe
care nu le cunosc din limba românã sau din limba lor maternã. Caietul
pentru elevi include ºi câteva exerciþii legate de alfabete diferite. Aceste
pagini pot fi de folos ºi învãþãtorilor pentru a identifica transcrierea foneticã a cuvintelor în diferite limbi incluse în manual. Manualul include câte
ºase cuvinte la fiecare grup etnic: salut, bunã ziua, bãiat, fatã, învãþãtor,
învãþãtoare. Toate cuvintele sunt scrise în limba românã ºi în limba maternã a grupului etnic prezentat. Cuvintele sunt scrise cu caracterele specifice limbii respective ºi sunt transcrise dupã pronunþia din limba românã.
Cum nu toate sunetele utilizate în aceste cuvinte se regãsesc în limba românã, sugerãm învãþãtorilor sã consulte paginile cu alfabetele pentru transcrierea foneticã. Dacã în comunitatea localã în care se aflã ºcoala la care predau existã membri ai grupului etnic respectiv, pronunþia cuvintelor poate
fi verificatã ºi cu aceste persoane.
Lista cu nume ºi semnificaþii ale acestora este un material util pentru
mai multe lecþii, în mod special pentru cele referitoare la familie. Elevii îºi
pot realiza o poveste a numelui, scriindu-l cu diverse alfabete ºi prezentându-i semnificaþia.
Existã multe motive pentru care o ºcoalã poate decide sã includã acest
curs în curriculumul claselor a III-a ºi a IV-a. Enumerãm doar câteva:
• România este o þarã multiculturalã;
• Oamenii sunt diferiþi, dar au ºi trãsãturi similare;
• Intervenþia educativã timpurie este mai eficientã;
• Opþionalul este interdisciplinar;
• Este însoþit de auxiliare didactice: manual, ghidul învãþãtorului,
caietul elevului.
Cel mai important motiv pentru care acest curs poate fi inclus în curriculumul la decizia ºcolii constã în faptul cã diversitatea înseamnã bogãþie.
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I.
Programa cursului opþional
de educaþie multiculturalã
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Denumirea opþionalului: Educaþie multiculturalã
Tipul: La nivelul mai multor arii curriculare, interdisciplinar
Clasa: a III-a ºi a IV-a
Durata: 1 an
Numãr de ore pe sãptãmânã: 1 orã
Autori: Simona-Elena Bernat, Molnár Zoltán

VII. Justificarea cursului: România este o þarã care se aflã la confluenþa
mai multor culturi, a mai multor religii, a mai multor etnii. Acest lucru face
ca þara noastrã sã fie atât de variatã, multicolorã ºi atractivã pentru cei care
au crescut într-o zonã uniformã. Multiculturalitatea aduce multe elemente
pozitive, dar, în acelaºi timp, implicã ºi anumite dificultãþi. Un copil (la fel
ca ºi un adult) trebuie sã înþeleagã cã cei din jurul sãu sunt altfel, dar totodatã sunt persoane asemãnãtoare lui. Dacã acest lucru este înþeles încã din
copilãrie atunci problemele legate de convieþuirea ºi interacþiunea cu oameni diferiþi, probleme care se pot ivi mai târziu, pot fi prevenite.
Necesitatea introducerii acestei materii este clarã, deoarece pânã acum
nu s-a utilizat încã un curs opþional la nivel de curriculum, la decizia ºcolii, pe teme de educaþie multiculturalã, care sã fie ºi însoþit de auxiliarele
didactice necesare (manual, ghidul învãþãtorului, caietul elevului). Prin
intermediul cursului Educaþie multiculturalã copiii, indiferent de naþionalitate, vor afla despre cei cu care convieþuiesc zi de zi, cei care le sunt
colegi, prieteni ºi care ar putea cândva sã devinã membri ai familiei lor.
Elevii vor avea ocazia sã-ºi dea seama cã ºi ceilalþi sunt la fel, deºi existã
ºi trãsãturi prin care diferã, trãsãturi care îi particularizeazã ºi îi fac sã fie
valoroºi pentru un viitor cât mai bun împreunã.
Cursul Educaþie multiculturalã, pe lângã faptul cã ajutã elevii sã-ºi
cunoascã mai bine apropiaþii, atinge într-o oarecare mãsurã ºi diversitatea
religiilor ºi a modurilor de viaþã specifice. Opþionalul nu este doar o sim9

plã prezentare a diferitelor minoritãþi, ci pune accent ºi pe discutarea unor
provocãri care pot fi întâlnite zi de zi, cãutând soluþii de rezolvare a acestora. Un copil care încã de pe bãncile ºcolii va face cunoºtinþã cu aceastã
diversitate ºi cu diferitele contexte, va înþelege mai uºor naturaleþea diversitãþii ºi valoarea care rezidã în ea.
Pe lângã cele anterior prezentate, trebuie amintit ºi faptul cã opþionalul
este unul care va solicita fiecare laturã a personalitãþii elevilor, va avea la
bazã interdisciplinaritatea, incluzând elemente de: literaturã, limbã, istorie, geografie, abilitãþi practice ºi educaþie civicã.
Educaþia are o influenþã cu atât mai mare cu cât începe mai de timpuriu. Un om învaþã cel mai uºor în copilãrie, când încã nu i s-au format prejudecãþi în legãturã cu ceva. E bine ca elevii sã-ºi formeze singuri ideile ºi
opiniile pe baza realitãþilor aflate ºi experimentate de ei înºiºi. Prin cursul
Educaþie multiculturalã se vor pune bazele unei convieþuiri pozitive, care
va contribui la pãstrarea multiculturalitãþii ºi a identitãþii fiecãruia în parte, prin respect reciproc.
VIII. Obiectivele cursului:
1. descrierea unor trãsãturi caracteristice pentru grupuri etnice (majoritare ºi minoritare) care trãiesc pe teritoriul þãrii noastre: denumire,
limbã vorbitã, culturã, literaturã, religie, folclor, tradiþii culinare etc.;
2. explorarea asemãnãrilor ºi diferenþelor generate de culturã dintre
persoanele care convieþuiesc într-un anumit spaþiu geografic;
3. crearea unui climat ºcolar caracterizat prin deschidere faþã de diversitatea etno-culturalã a elevilor ºi prin valorificarea pozitivã a diferenþelor în timpul lecþiilor.
IX. Competenþe specifice dobândite de elevi:
Cunoºtinþe:
Abilitãþi:
• enumerarea unor
• capacitatea de a învãþa
trãsãturi specifice
prin cooperare;
pentru grupurile
• capacitatea de analizã,
etnice de pe
sintezã, comparaþie;
teritoriul
• comunicare eficientã;
României;
• abilitãþi de gândire de
• explicarea
ordin superior (criticã,
asemãnãrilor ºi
creativã, orientatã
deosebirilor dintre
cãtre celãlalt).
oameni.
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Valori ºi atitudini:
• deschidere faþã de
celãlalt;
• cooperare;
• respect reciproc;
• empatie;
• sentimentul
identitãþii ºi al
apartenenþei;
• acceptarea
diversitãþii.

X. Conþinut:
Teme
Teme multiculturale
1. Albanezii

2. Armenii

3. Bulgarii

4. Cehii

5. Croaþii

6. Evreii

7. Germanii

8. Grecii

9. Italienii

Subteme
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Cuvinte în limba albanezã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre albanezi
O legendã albanezã
Cuvinte în limba armeanã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre armeni
Un basm armenesc
Cuvinte în limba bulgarã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre bulgari
Un basm bulgãresc
Cuvinte în limba cehã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre cehi
Un basm ceh
Cuvinte în limba croatã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre croaþi
Un basm croat
Cuvinte în limba ebraicã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre evrei
O legendã ebraicã
Cuvinte în limba germanã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre germani
O legendã germanã
Cuvinte în limba greacã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre greci
Un basm grecesc
Cuvinte în limba italianã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre italieni
Un basm italian
11

Teme
Teme multiculturale
10. Macedonenii

11. Maghiarii

12. Polonezii

13. Românii

14. Romii

15. Ruºii lipoveni

16.Rutenii

17. Sârbii

18. Slovacii
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Subteme
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

Cuvinte în limba macedoneanã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre macedoneni
Un basm macedonean
Cuvinte în limba maghiarã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre maghiari
O legendã maghiarã
Cuvinte în limba polonezã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre polonezi
Un basm polonez
Cuvinte în limba românã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre români
O legendã româneascã
Cuvinte în limba romani
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre romi
O legendã romani
Cuvinte în limba rusã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre ruºi
Un basm rusesc
Cuvinte în limba ruteanã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre ruteni
O legendã ruteanã
Cuvinte în limba sârbã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre sârbi
Un basm sârbesc
Cuvinte în limba slovacã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre slovaci
Un basm slovac

Teme
Teme multiculturale
19. Tãtarii

20. Turcii

21. Ucrainenii

22. Arabii

23. Chinezii

Subteme
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

Cuvinte în limba tãtarã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre tãtari
Un basm tãtãresc
Cuvinte în limba turcã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre turci
Un basm turcesc
Cuvinte în limba ucraineanã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre ucraineni
Un basm ucrainean
Cuvinte în limba arabã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre arabi
Un basm arãbesc
Cuvinte în limba chinezã
Date statistice ºi geografice
Informaþii despre chinezi
O legendã chinezã

Teme interculturale
24. Membrii familiei mele

24.1. Familia mea este compusã din
24.2. Arborele familiei
24.3. Specificul unei familii

25.1. Eu ºi familia mea
25. Familia mea vine din… 25.2. Istoria familiei
25.3. Tradiþii ale familiei
26. Mame ºi copii

26.1. Mama mea
26.2. Ce moºtenim de la pãrinþi
26.3. Identitate ºi etnie

27. Religia mea

27.1. Valori spirituale
27.2. Credinþã ºi comportament
27.3. Ce sãrbãtorim
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Teme
Teme interculturale

Subteme

28. Locuinþele noastre

28.1. Camera mea
28.2. Diferite tipuri de locuinþe
28.3. Obiecte specifice locuinþelor noastre

29. Comunitatea noastrã

29.1.
29.2.
29.3.
29.4.

30. Prieteni

30.1. Copii cu care mã joc
30.2. Copii din cartier
30.3. Relaþii între copii: prietenie,
amiciþie, colegialitate

31. Bãieþi ºi fete

31.1. Percepþii despre fete
31.2. Percepþii despre bãieþi
31.3. Asemãnãri ºi diferenþe

32. Reþete tradiþionale

32.1. Cum gãtim
32.2. Cum servim masa
32.3. Condimente preferate

33. Real ºi imaginar

33.1. Imaginaþie ºi realitate
33.2. Percepþii ºi pãreri

34. Albumul clasei

34.1. Fotografia mea
34.2. Ce înseamnã numele meu
34.3. ªcoalã ºi colegi de clasã

Strada mea
Cartierul meu
Satul/oraºul meu
Grupuri din care facem parte

XI. Sugestii metodologice: Metodele de predare utilizate sunt cele active ºi interactive, pentru a stimula elevii sã-ºi dezvolte abilitãþile de gândire ºi sã comunice unii cu ceilalþi.
Exemple de metode: conversaþia euristicã (ajutã elevii sã formuleze întrebãri), explicaþia (ajutã elevii sã înþeleagã anumite conþinuturi), dezbaterea
(ajutã elevii sã-ºi formeze opinii), lectura predictivã (ajutã elevii sã-ºi dezvolte gândirea criticã), lectura în perechi (ajutã elevii sã comunice unul cu altul),
mozaicul (ajutã elevii sã comunice ºi sã-ºi dezvolte sentimentul de responsabilitate), brainstormingul (ajutã elevii sã-ºi dezvolte creativitatea ºi abilitatea
de a rezolva probleme), studiul de caz (ajutã elevii sã-ºi dezvolte capacitatea
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de analizã), jocul de rol (ajutã elevii sã devinã empatici), metoda proiectelor
(ajutã elevii sã investigheze în profunzime un subiect ºi sã colaboreze).
Elemente de conþinut din cadrul acestui curs pot fi realizate ºi prin
infuzie în cadrul altor discipline din curricula ºcolarã.
XII. Modalitãþi de evaluare: Evaluarea se realizeazã pe întreg parcursul
anului ºcolar. Întrucât acest curs urmãreºte în primul rând sã dezvolte
valori ºi atitudini, evaluarea este formativã. Elevii primesc permanent
feedback de la învãþãtor, ceea ce le permite sã-ºi dezvolte continuu ºi armonios abilitãþile. Metode de evaluare: chestionarea oralã, analiza produselor
elevilor, fiºe de lucru.
Evaluarea formativã este completatã de o evaluare sumativã, pe baza
cãrora se stabilesc calificativele: insuficient, suficient, bine ºi foarte bine.
Evaluarea sumativã se realizeazã doar pentru cunoºtinþe ºi abilitãþi.
Descriptori de performanþã:
Abilitãþi: Exersarea competenþelor legate de învãþarea prin cooperare
Foarte bine
Negociazã regulile de
funcþionare a grupului
din care face parte în
timpul învãþãrii.
Contribuie activ la
realizarea sarcinii de
învãþare pe tot
parcursul acesteia.

Bine
Propune reguli de
funcþionare a grupului
din care face parte în
timpul învãþãrii.
Contribuie
semnificativ la
realizarea sarcinii de
învãþare.
Ia în calcul ºi idei ale
Coopereazã cu colegii
altor colegi aflaþi în
aflaþi în acelaºi grup
acelaºi grup cu el
cu el pentru rezolvarea
pentru rezolvarea
sarcinii de învãþare.
sarcinii de învãþare.
Se asigurã cã sarcina
Se asigurã cã toþi
de învãþare este
colegii din grup
rezolvatã atât prin
contribuie la realizarea
contribuþia lui, cât ºi
sarcinii de învãþare.
prin contribuþia altora.

Suficient
Acceptã regulile dupã
care grupul din care
face parte în timpul
învãþãrii funcþioneazã.
Spune sau face mãcar
un singur lucru în
realizarea sarcinii de
învãþare.
Acceptã sã facã parte
dintr-un grup de
învãþare.
Se asigurã cã nu
lucreazã doar un
singur elev la
rezolvarea sarcinii de
învãþare.
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Abilitãþi: Exersarea competenþelor de gândire de ordin superior
Foarte bine

Bine

Suficient

Îºi formeazã o pãrere
personalã despre o
situaþie concretã datã
ºi sunt capabili sã
exprime oral sau în
scris aceastã pãrere.

Îºi formeazã o pãrere
personalã despre o
situaþie concretã datã
ºi sunt capabili sã o
exprime cu sprijin din
partea învãþãtorului.

Reflecteazã asupra
unei situaþii concrete
date sub îndrumarea
învãþãtorului.

Se informeazã independent din mai multe
surse înainte de a-ºi
forma o opinie asupra
unei situaþii date.

Se informeazã din cel
puþin douã surse
diferite înainte de a-ºi
forma o opinie asupra
unei situaþii date.

Pentru a-ºi forma o
opinie, se informeazã
din mai multe surse cu
ajutorul învãþãtorului.

Sesizeazã clar
diferenþa dintre o
percepþie asupra
realitãþii ºi realitatea
concretã.

Sesizeazã faptul cã
oameni diferiþi pot
percepe realitatea în
moduri diferite.

Sesizeazã diferenþa
dintre real ºi imaginar.

Acceptã cã o situaþie
poate fi privitã din mai
Acceptã cã o situaþie
Acceptã cã opinia lui
multe perspective ºi
poate fi privitã din mai despre o situaþie nu
poate da exemplu de o
multe perspective.
este singura posibilã.
altã perspectivã decât
cea personalã.
Pot sã explice valorile
dupã care s-a cãlãuzit
o anumitã persoanã
atunci când a acþionat
într-o situaþie datã.
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Pot sã explice valorile
dupã care s-au cãlãuzit
atunci când au
acþionat într-un anume
fel într-o situaþie datã.

Pot sã dea un exemplu
de situaþie în care au
acþionat în funcþie de o
valoare în care
credeau.

Abilitãþi: Exersarea competenþelor de analizã, sintezã ºi comparaþie
Foarte bine
Bine
Suficient
Identificã elementele
Identificã unele
Identificã cel puþin un
specifice dintr-o
elemente specifice ale element specific
situaþie datã.
unei situaþii date.
pentru o situaþie datã.
Sintetizeazã
Sintetizeazã elementele
elementele specifice
Identificã întregul din
specifice date într-un
date într-un întreg, pe
care face parte un
întreg, sub îndrumarea
baza elementelor pe
element specific.
învãþãtorului.
care le au în comun.
Identificã asemãnãri ºi
Identificã asemãnãri ºi deosebiri între situaþii Dã exemple de
deosebiri între situaþii concrete date, pe baza elemente asemãnãtoare
concrete date.
întrebãrilor formulate ºi diferite.
de învãþãtor.
Abilitãþi: Exersarea competenþelor de comunicare eficientã
Foarte bine
Bine
Suficient
Iniþiazã comunicarea
Iniþiazã comunicarea
Iniþiazã comunicarea
atât în cadrul lecþiilor,
atât în cadrul lecþiilor,
atât în cadrul lecþiilor,
cât ºi în pauze, în
cât ºi în pauze,
cât ºi în pauze, atunci
grupuri din care fac
indiferent de grupul
când este provocat (de
parte elevi cu care este
din care face parte.
cãtre învãþãtor).
mai familiar.
Adreseazã învãþãtorului
Formuleazã întrebãri
Adreseazã întrebãri
ºi colegilor întrebãri
despre subiectul aflat
învãþãtorului în timpul
legate de subiectul aflat
în discuþie atunci când
lecþiilor.
în discuþie.
este solicitat.
Rãspunde prompt ºi la Rãspunde adecvat la
subiect la întrebãrile
întrebãrile adresate de
adresate de învãþãtor.
învãþãtor.

Rãspunde întrebãrilor
adresate de învãþãtor
atunci când este numit.

Este politicos în
conversaþie: nu
întrerupe pe alþi colegi
când vorbesc, ascultã
activ, ia în considerare
ideile altor colegi.

Aºteaptã ca persoana
care vorbeºte sã
termine, apoi vorbeºte
ºi el.

Nu întrerupe pe alþi
colegi când aceºtia
vorbesc ºi îi ascultã
activ.
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Cunoºtinþe: Trãsãturi ale grupurilor etnice
Foarte bine
Bine

Suficient

Enumerã minim 10
etnii care locuiesc pe
teritoriul României

Enumerã minim 7 etnii Enumerã minim 5 etnii
care locuiesc pe
care locuiesc pe
teritoriul României
teritoriul României

Salutã în minim 10
limbi diferite

Salutã în minim 7
limbi diferite

Salutã în minim 5
limbi diferite

Descrie elemente
specifice despre alte
grupuri etnice decât
cel majoritar sau al
etniei din care face
parte

Descrie elemente
specifice despre alte
douã grupuri etnice în
afarã de grupul din
care face parte

Descrie elemente
specifice despre încã
un grup etnic în afarã
de cel din care face
parte
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II.
Descrierea câtorva metode
de predare recomandate
pentru opþionalul de
educaþie multiculturalã
Conversaþia euristicã
•
•
•
•

ajutã elevii sã formuleze întrebãri
ajutã elevii sã rãspundã la întrebãri
comunicare între elevi ºi profesor
dezvoltã activismul în învãþare

Conversaþia este una dintre metodele de activizare a învãþãrii care se
bazeazã pe dialog între profesor ºi elevi. Iniþiatorul conversaþiei euristice
este profesorul, iar elementul cel mai important în menþinerea elevilor
angajaþi în conversaþie este reprezentat de calitatea întrebãrilor.
O întrebare de calitate este o întrebare deschisã, legatã clar de subiectul
pus în discuþie ºi care reprezintã un subiect cu adevãrat atractiv pentru elevi. Întrebarea care poate genera o conversaþie euristicã este o întrebare care
propune o problemã spre rezolvare prin discuþie. Majoritatea întrebãrilor
formulate la finalul lecþiilor în manualul de „Educaþie multiculturalã” sunt
întrebãri potrivite pentru conversaþia euristicã.
Pentru a atrage atenþia elevilor asupra întrebãrii ºi a-i stimula, puteþi sã
le spuneþi înainte de a formula întrebarea lucruri precum:
• Acum aº dori sã aud ce gândiþi voi.
• Am o întrebare la care aº vrea sã vã gândiþi.
• Mã aºtept sã aud foarte multe idei.
• Aº dori sã aud ce cred cât mai mulþi dintre voi.
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Conversaþia euristicã va avea un grad mai mare de reuºitã ºi în funcþie
de modul în care elevii vor fi implicaþi. Când se adreseazã o întrebare, este
necesar un anumit timp de reacþie din partea elevilor. În acest timp, numit
„timp de aºteptare”, este important ca învãþãtorul sã reziste tentaþiei de a
da el însuºi rãspunsul. Cercetãtorii recomandã ca durata timpului de aºteptare sã fie de 5 secunde.
Conversaþia euristicã dezvoltã activismul în învãþare. Dupã ce învãþãtorul lanseazã o întrebare de calitate, pentru a iniþia conversaþia, el poate stimula elevii sã formuleze întrebãri ajutãtoare pentru a afla rãspunsul. Când
elevii s-au obiºnuit cu aceastã metodã, pot fi stimulaþi sã formuleze ºi ei
întrebãri care sã poatã genera o discuþie, astfel încât rolul de persoanã care
iniþiazã conversaþia se schimbã alternativ de la învãþãtor la elev.

Explicaþia
• ajutã elevii sã înþeleagã anumite conþinuturi
• ilustreazã idei
• traduce din limbajul de specialitate în limbajul stãpânit de elev
pânã în acel moment
• faciliteazã transferul
Explicaþia este o metodã de predare care are rolul de a ilustra anumite
conþinuturi, cu scopul de a facilita transferul acestor cunoºtinþe de la nivelul declarativ la nivelul aplicativ. Nivelul declarativ înseamnã acele cunoºtinþe pe care elevul le poate reproduce atunci când este solicitat, iar nivelul aplicativ de cunoºtinþe înseamnã acele cunoºtinþe cu care elevul poate
opera.
Elementele esenþiale în utilizarea explicaþiei sunt: limbajul utilizat ºi
exemplele alese. Ambele trebuie sã fie adaptate la nivelul de vârstã ºi la
experienþele anterioare ale elevilor. Dacã exemplele alese fac referire la
experienþe trãite ºi cunoscute de întreaga clasã, explicaþia va funcþiona mai
bine. Un risc care apare deseori în folosirea exemplelor constã în utilizarea
exemplului prototip. De exemplu, pentru fruct aproape întotdeauna vom
da ca exemplu „mãr”. Când elevul va auzi „kiwi” s-ar putea sã aibã dificultãþi în a încadra exemplul „kiwi” în categoria fructelor. Pentru a preveni
acest risc, cercetãtorii recomandã sã se foloseascã mai multe exemple (2-3)
ºi mai variate.
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Atunci când se introduc concepte noi, acestea vor fi explicate prin utilizarea de termeni pe care elevii îi stãpânesc deja. Pentru a dezvolta abilitãþi de gândire de ordin superior, înainte de a explica un termen nou învãþãtorul poate întreba elevii ce cred ei cã înseamnã acel lucru ºi le poate
oferi sprijin dând exemple de contexte în care termenul nou este folosit.
Chiar dacã acest demers presupune un mai mare consum de timp decât
explicaþia obiºnuitã, are avantajul de a dezvolta elevilor obiceiul de a se
întreba ºi singuri ce ar putea însemna un termen cu care vin în contact.

Dezbaterea
• ajutã elevii sã-ºi formeze opinii
• ajutã elevii sã identifice argumente ºi dovezi pentru a-ºi susþine o
opinie
• ajutã elevii sã-ºi susþinã o opinie într-o conversaþie într-un mod
politicos
• oferã ocazia realizãrii comunicãrii pe orizontalã, de la elev la elev
• pune elevii în contact cu mai multe alternative
• dezvoltã capacitatea de a lua decizii
• permite exersarea capacitãþii de a ajunge la un consens
Dezbaterea este o metodã care activizeazã procesul de învãþare prin
punerea elevilor în situaþia de a-ºi exprima opiniile ºi de a le susþine cu
argumente. Într-o dezbatere, elevii aleg în primul rând o poziþie sau o idee
pe care sã o susþinã. Apoi selecteazã ºi exprimã acele argumente pe care le
considerã relevante pentru ideea sau poziþia aleasã de ei. Dezbaterile se pot
realiza prin intermediul mai multor metode specifice.
O astfel de metodã este Linia valorilor. Linia valorilor face parte din pachetul de metode promovat de programul Lectura ºi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice.
• Pentru a pregãti o astfel de dezbatere porniþi de la o întrebare binarã, care cere adoptarea unei poziþii. De exemplu: „Ar trebui ca elevii
de clasa a IV-a sã poarte uniformã la ºcoalã?” Cereþi elevilor sã se
gândeascã la rãspuns, sã adopte o poziþie ºi sã scrie rãspunsul lor pe
hârtie.
• Întrebaþi apoi care este elevul care e foarte sigur cã rãspunsul este
„da” ºi care este elevul care e foarte sigur cã rãspunsul este „nu”.
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Rugaþi elevul care a rãspuns „da” sã se aºeze într-o parte a clasei, iar
pe elevul care a rãspuns „nu” sã se aºeze în partea opusã.
• Cereþi celorlalþi elevi sã se aºeze, pe o linie imaginarã, între cei doi,
stând mai aproape sau mai departe de capetele liniei, în funcþie de
cât de puternic este rãspunsul lor „da” sau „nu”.
• Daþi-le elevilor câteva minute sã discute cu colegii aflaþi lângã ei pe
linia valorilor, pentru a forma câteva grupuri care au cam aceeaºi
opinie. Timp de câteva minute, elevii vor discuta în aceste grupe
care sunt argumentele pentru poziþia adoptatã de ei. De asemenea,
îºi pot alege un purtãtor de cuvânt, care sã prezinte tuturor opinia
grupului.
• Dezbaterea frontalã va începe prin prezentarea poziþiei elevilor plasaþi la cap de linie ºi va continua cu prezentarea opiniilor grupurilor
din interior.
• Dupã ce toate opiniile sunt prezentate, elevii sunt încurajaþi sã-ºi
schimbe locul pe linie, dacã pãrerea lor s-a modificat în urma dezbaterii.
• Se discutã cu toatã clasa motivele pentru care unii elevi ºi-au schimbat poziþia.
• La final, elevilor li se poate cere sã scrie o concluzie a discuþiei. Câþiva dintre ei vor citi cu voce tare concluzia lor.
Câteva caracteristici ale dezbaterilor sunt:
• Presupun adoptarea unei poziþii;
• Poziþia este exprimatã ºi susþinutã cu argumente ºi dovezi;
• Se dã ocazia pentru contraargumentare;
• Se desfãºoarã într-un timp bine delimitat, egal pentru fiecare poziþie
exprimatã;
• Se poate ajunge la o concluzie sau la un consens.
Dezbaterile implicã foarte mult elevii. Pentru a le face cu adevãrat utile: lãsaþi timp suficient de reacþie elevilor; aºteptaþi sã ridice mâna mai
mulþi elevi înainte de a da cuvântul unuia; rezumaþi discuþia din când în
când; repetaþi pentru întreaga clasã întrebãrile ºi comentariile elevilor care
vorbesc mai încet; stabiliþi regulile dezbaterii în mod clar ºi de la început;
asiguraþi-vã cã nu veþi da cuvântul doar elevilor dominanþi.
Un efect valoros al dezbaterilor este cã pot conduce la modificãri ale
comportamentelor.
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Lectura predictivã
•
•
•
•
•
•
•

ajutã elevii sã-ºi dezvolte gândirea criticã
dezvoltã activismul în învãþare
dezvoltã capacitatea de reflecþie
dezvoltã motivaþia pentru lecturã
faciliteazã înþelegerea de profunzime a textului
dezvoltã capacitatea de sintezã
ajutã elevii sã-ºi dezvolte gândirea predictivã

Predicþia este unul dintre cele mai importante instrumente care pot conduce la dezvoltarea gândirii critice.
Dezvoltarea abilitãþii de a realiza predicþii se poate realiza ºi prin utilizarea lecturii predictive. Lectura predictivã se realizeazã astfel:
• se citeºte titlul povestirii ºi se lanseazã întrebarea: „Despre ce credeþi
cã va fi vorba în acest text?”
• se citeºte primul fragment, iar elevii sunt întrebaþi ce s-a întâmplat;
• înainte de citirea celui de-al doilea fragment, elevii sunt din nou
întrebaþi ce cred cã se va întâmpla mai departe ºi de ce cred cã se va
întâmpla un anume lucru;
• se citeºte cel de-al doilea fragment ºi se întreabã elevii ce s-a întâmplat;
• se procedeazã la fel pânã la terminarea povestirii.
În cazul lecturii predictive conteazã foarte mult locul unde se întrerupe
lectura pentru predicþii. Cel mai bun moment este cel în care o acþiune tocmai începe, dar nu se poate încã ºti cu certitudine ce va urma. Momentele
de tensiune din text sunt foarte potrivite pentru opriri, pentru ca elevii sã
aºtepte cu nerãbdare continuarea lecturii.
Numãrul de fragmente se stabileºte ºi în funcþie de lungimea textelor.
Pentru textele din manualul de „Educaþie multiculturalã” se recomandã
împãrþirea textului în 3-4 fragmente (2-3 opriri).
Lectura predictivã se poate realiza utilizând ºi alt tip de întrebãri predictive. Textul se împarte pe fragmente dupã aceleaºi criterii, iar elevilor li se
adreseazã o întrebare specificã, despre un anumit personaj. Întrebarea va fi
una care sã solicite elevii sã prezicã acþiunile personajului pe mai departe.
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Lectura în perechi
•
•
•
•

ajutã elevii sã comunice unul cu altul
dezvoltã capacitatea de a citi fluent ºi conºtient
faciliteazã înþelegerea de profunzime a textului
motiveazã pentru lecturã

Lectura în perechi dezvoltã capacitatea de a coopera cu alt coleg pentru
a rezolva o sarcinã de învãþare care presupune lecturã. Este o metodã de a
activiza lectura ºi de a dezvolta abilitãþile de citit ale elevilor.
Este o metodã de predare extrem de veche ºi cunoaºte foarte multe
variaþii. Redãm în continuare câteva variante ale lecturii în perechi.
Lectura cu colegul de bancã. Elevii citesc alternativ câte un fragment
din text.
Lectura ºi rezumatul în perechi (Metodã din programul Lectura ºi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice). Textul se împarte într-un numãr
par de fragmente. Primul elev citeºte doar primul fragment, iar al doilea
elev citeºte doar al doilea fragment. Lectura se face în gând ºi simultan.
Elevii îºi prezintã unul altuia rezumatul fragmentului citit. Se trece la
urmãtoarea grupã de douã fragmente, se citesc simultan ºi se prezintã rezumatele reciproc. Când textul este epuizat, perechea are sarcina de a redacta rezumatul întregului text în scris. Este momentul în care elevii sunt
încurajaþi sã citeascã fiecare textul în întregime.
Lectura cu leader. Un elev conduce procesul de lecturã, imprimând ritmul. Restul clasei îl urmeazã. Acest elev va numi urmãtorul leader.
Prieteni prin email. Elevii citesc textele individual ºi îºi scriu mesaje
electronice despre textele citite.
Adreseazã aceste mesaje ºi învãþãtorului, pentru ca acesta sã poatã
monitoriza discuþiile.
Lectura pentru un coleg. Unul din elevi citeºte un text altui coleg. Colegul care ascultã formuleazã întrebãri despre conþinut.
Lectura cu discuþii. Elevii citesc fiecare primul fragment. Apoi, unul
dintre ei povesteºte fragmentul, iar celãlalt ascultã. Se citeºte al doilea fragment ºi elevul care a ascultat înainte povesteºte, iar cel care a povestit
ascultã.
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Mozaicul
• ajutã elevii sã comunice
• dezvoltã capacitatea de a coopera cu mai mulþi colegi pentru rezolvarea unei sarcini de învãþare
• ajutã elevii sã-ºi dezvolte sentimentul de responsabilitate
• oferã ocazia realizãrii comunicãrii pe orizontalã, de la elev la elev
• pune elevii în contact cu mai multe alternative
• dezvoltã capacitãþile de analizã ºi sintezã
Întâi împãrþiþi clasa în grupuri de patru elevi. Dupã aceea, puneþi-i pe
elevi sã numere pânã la patru, astfel încât fiecare sã aibã un numãr de la 1
la 4.
Folosiþi un material suport, un text pe care îl împãrþiþi în prealabil în
patru pãrþi. Discutaþi pe scurt titlul textului ºi subiectul pe care îl va trata.
Explicaþi apoi cã pentru aceastã lecþie sarcina elevilor este sã înþeleagã textul. La sfârºitul orei, fiecare elev va trebui sã fi înþeles întregul text. Acesta, însã, va fi explicat de colegii de grup, pe fragmente.
Atrageþi atenþia cã textul este împãrþit în patru pãrþi. Toþi elevii care au
numãrul 1 vor primi prima parte. Numãrul 2 va primi a doua parte ºi aºa
mai departe. Când acest lucru s-a înþeles, toþi cei cu numãrul 1 se adunã
într-un grup, toþi cei cu numãrul 2 în alt grup etc. Dacã clasa este foarte
numeroasã, s-ar putea sã fie nevoie sã faceþi douã grupuri de numãrul 1.
Explicaþi cã grupurile formate din elevii cu numerele 1, 2, 3 ºi 4 se vor
numi de acum încolo grupuri de experþi. Sarcina lor este sã înveþe bine
materialul prezentat în fragmentul din text care le revine lor. Ei trebuie sã
citeascã ºi sã discute între ei fragmentul respectiv, pentru a-l înþelege cât
mai bine. Apoi trebuie sã hotãrascã modul în care pot explica acel fragment
altor colegi, pentru cã urmeazã sã se întoarcã la grupul din care au plecat
pentru a explica („a preda”) acest fragment celorlalþi. Este important ca fiecare membru al grupului de experþi sã înþeleagã cã el este responsabil de
explicarea acelei porþiuni a textului celorlalþi elevi din grupul iniþial.
Cereþi-le apoi elevilor sã se adune în grupurile de experþi ºi sã înceapã
lucrul. Vor avea nevoie de destul de mult timp pentru a parcurge fragmentul lor de text, pentru a discuta ºi a se gândi cum sã-l explice colegilor lor.
Timpul petrecut în grupul de experþi este gestionat de cãtre învãþãtor, acesta putând facilita înþelegerea conþinutului textului prin întrebãri referitoare la materialul studiat. Dupã ce grupurile de experþi ºi-au încheiat lucrul,
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fiecare elev se întoarce la grupul sãu iniþial ºi explicã celorlalþi conþinutul
pregãtit. Toþi elevii vor primi textul în întregime ºi îl vor citi tot.
Atrageþi atenþia, din nou, cã este important ca fiecare elev din grup sã
stãpâneascã conþinutul tuturor secþiunilor textului. Încurajaþi-i sã noteze
orice întrebãri sau nelãmuriri pe care le au în legãturã cu oricare dintre
fragmentele textului ºi sã cearã clarificãri expertului pe acel fragment.
Este foarte important ca învãþãtorul sã monitorizeze predarea, pentru a
fi sigur cã informaþia se transmite corect ºi cã poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebãri. Dacã grupurile de experþi au probleme, învãþãtorul poate sã intervinã pentru a se asigura cã elevii înþeleg corect textul
ºi pot transmite mai departe informaþiile.
Varianta de mozaic descrisã mai sus a fost elaboratã de Slavin, în 1991,
ºi a fost promovatã în România în cadrul proiectului Lectura ºi scrierea
pentru dezvoltarea gândirii critice. Principiile de bazã ale acestui tip de
mozaic sunt:
• existenþa a douã categorii de grupuri: grup casã ºi grup de experþi;
• dobândirea expertizei pe un anumit conþinut care urmeazã a fi explicat colegilor din grupul casã;
• existenþa unui produs al discuþiilor din grupul de experþi: strategia
de explicare („predare”) a conþinutului pe care s-a dobândit expertizã.
Mozaicul este o metodã complexã, cu multe implicaþii pedagogice, însã
cea mai importantã laturã a sa rãmâne potenþialul uriaº pentru dezvoltarea
sentimentului de responsabilitate.

Brain-stormingul
• ajutã elevii sã-ºi dezvolte gândirea creativã
• dezvoltã capacitatea de a rezolva probleme
• stimuleazã utilizarea activã a cunoºtinþelor deþinute pentru a produce soluþii
• dezvoltã abilitatea de a asculta activ
Termenul provine din limba englezã (brain – creier; storm – furtunã)
desemnând o „furtunã în creier”, motiv pentru care îl regãsim în literatura
de specialitate ºi sub denumirea de „asaltul de idei”. A apãrut în 1953,
fiind elaborat de Alexander Osborn.
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Punctul de pornire este ideea conform cãreia cantitatea genereazã calitatea, de aceea scopul este de a emite cât mai multe idei. Existã variante
multiple de brainstorming, întotdeauna regãsindu-se douã faze:
• producerea ºi notarea ideilor;
• evaluarea ºi alegerea soluþiei potrivite.
Pe acest considerent, metoda a fost numitã ºi a „evaluãrii amânate”
(Cucoº, 1998) sau „filosofia marelui da”, deoarece la început se reþin toate
ideile.
O ºedinþã de brainstorming începe cu anunþarea temei, fiind continuatã de emiterea ideilor. Se considerã cã, prin eliberarea de evaluarea imediatã, creativitatea este deblocatã. Se noteazã toate ideile, indiferent de potenþialul lor de fezabilitate, compararea ºi selecþia efectuându-se doar la final.
Ideile se pot clasifica în: „idei care pot fi puse în practicã imediat”, „idei
care necesitã timp mai lung pentru a fi puse în practicã”, „idei bune în
anumite condiþii” etc.
Tactul pedagogic îl ajutã pe cadrul didactic sã creeze un ambient stimulativ, unde se evitã ironiile, criticile, contrazicerile colegilor atunci când
un elev emite idei neobiºnuite. Alegerea soluþiei se face în virtutea adecvãrii ei la problema enunþatã, criteriile stabilindu-se împreunã cu elevii.
Brainstormingul încurajeazã implicarea tuturor elevilor, deoarece toate
ideile emise sunt notate. Pornind de la o idee se pot emite ºi alte idei, prin
apel la cunoºtinþele deþinute de elevi în domeniul propus pentru discuþie.
Pentru a menþine fluxul ideilor constant, învãþãtorul va pregãti în prealabil câteva soluþii pentru problema propusã, soluþii pe care le propune
din când în când, atunci când discuþia pare sã treneze. Rolul învãþãtorului
în timpul brainstormingului este de facilitator, el încurajând elevii sã producã cât mai multe idei.
Cercetãtorii recomandã ca o ºedinþã de brainstorming sã nu dureze mai
mult de 5-7 minute.
Câteva sugestii pentru ca ºedinþa de brainstorming sã funcþioneze bine:
• discutaþi o singurã problemã
• lãsaþi-vã imaginaþia liberã
• creaþi o atmosferã relaxatã ºi plãcutã
• nu criticaþi nici o idee atunci când se emite
• notaþi absolut toate ideile emise
• luaþi în considerare ºi ideile care decurg unele din altele
Idei posibile pentru brainstorming:
• de ce existã atât de multe limbi materne?
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• cum ar putea comunica oamenii eficient altfel decât utilizând limba
scrisã sau vorbitã?
• cum putem face o persoanã de altã culturã sã se simtã bine în clasa
noastrã?
• ce putem face pentru ca toþi copiii sã se simtã bineveniþi în clasa
noastrã?

Studiul de caz
•
•
•
•

ajutã elevii sã-ºi dezvolte capacitatea de analizã
permite explorarea unor soluþii pentru probleme complexe
dezvoltã capacitatea de a rezolva probleme
dezvoltã gândirea criticã

Originile acestuia se regãsesc în sociologie, unde a fost introdus de Le
Play ºi de unde s-a extins înspre diverse ºtiinþe, învãþãmânt ºi cercetare.
Se porneºte de la expunerea unui subiect, ce va fi analizat minuþios pe
parcursul demersului. Pe baza studiilor de caz se pot construi raþionamente inductive, pornind de la elemente particulare se pot extrage reguli generale, valabile pentru o anumitã categorie.
Pentru a reuºi, un bun studiu de caz impune câteva exigenþe: subiectul
ales sã fie reprezentativ pentru o întreagã clasã; analiza sã fie minuþioasã ºi
din perspective variate; tematica sã fie accesibilã înþelegerii grupului ºi sã
genereze reale probleme.
Cazurile pot fi create de cãtre învãþãtor în întregime pentru a ilustra o
anumitã idee dintr-o lecþie sau pot fi bazate pe informaþii reale. Când cazurile sunt bazate pe informaþii reale, ele conþin: articole din ziare, rezumate, date statistice, citate din documente, fotografii.
Cazurile pot fi închise. Acestea includ o poveste completã, felul în care
s-a soluþionat ºi cel puþin o soluþie alternativã. Discuþia va fi pe marginea
adecvãrii soluþiilor propuse. Riscul în astfel de situaþii este ca elevii sã nu
se recunoascã în modul de rezolvare. Cazurile pot fi ºi cu final deschis.
Povestea oferã suficiente informaþii pentru a putea fi dezbãtutã, însã nu
oferã nici o soluþie. Elevii se angajeazã mai mult în acest tip de caz, pentru
cã ei propun soluþiile, pe baza cunoºtinþelor pe care le deþin ºi a experienþelor lor anterioare.
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Exemplu de caz cu final deschis:
Norbi este elev în clasa a IV-a. Într-un week-end în care pãrinþii lui sunt
plecaþi din localitate merge în vizitã la prietena mamei sale. Copiii de aici
sunt în majoritate români, iar Norbi nu cunoaºte pe nici unul. Norbi doreºte sã se joace cu copiii de la bloc, dar se teme cã ei nu-l vor primi în joc. În
plus, anul trecut, când era mai mic, niºte bãieþi mai mari i-au speriat pe
Norbi ºi Robi, prietenul lui de acasã. Bãieþii mari de atunci erau tot români.
Într-o searã, Norbi hotãrãºte totuºi sã coboare în faþa blocului. Un bãiat mai
mare îl întreabã cum îl cheamã ºi la cine a venit. Norbi rãspunde ºi se apropie de ei. Bãieþii jucau fotbal. Tocmai atunci trece pe acolo Tudor, un bãiat
pe care Norbi îl cunoºtea. Norbi decide sã plece cu Tudor ºi sã se dea cu
bicicleta, deºi ºi-ar fi dorit sã joace fotbal cu ceilalþi bãieþi. Dupã o vreme
Norbi ºi Tudor se întâlnesc cu ceilalþi bãieþi. Bãiatul mai mare începe sã-l
întrebe cum se spun cuvinte urâte în limba maghiarã. Norbi alege sã meargã în casã. Cum credeþi cã ar putea fi rezolvatã problema lui Norbi?
Cazul de mai sus este bazat pe întâmplãri reale ale unui copil în vârstã
de 10 ani, care locuieºte într-un oraº mare, cu populaþie diversã inclusiv
din punctul de vedere al etniei. Metoda folositã pentru construirea cazului
a fost convorbirea.
Studiile de caz se preteazã foarte bine la discuþii în grupuri mici. Rezultatul acestor discuþii poate fi o recomandare, o decizie, o predicþie sau alt
rezultat concret. Pentru a ajuta elevii sã obþinã un rezultat concret în urma
discuþiei lor, învãþãtorul le poate oferi un ghid de discuþie, care sã conþinã
câteva întrebãri. Întrebãrile pot fi de clarificare, care sã ajute la definirea
problemei pe care o ridicã respectivul caz, de identificare a asumpþiilor pe
care le fac persoanele din cazul propus, de luare a unei decizii, de evaluare a posibilitãþilor, de predicþie. Învãþãtorul încurajeazã elevii sã solicite
informaþii suplimentare ºi le oferã aceste informaþii.
În partea de final a studiului de caz, fiecare grup îºi va prezenta rezultatul la care a ajuns. Aceste rezultate vor fi discutate cu întreaga clasã, analizându-se avantajele ºi dezavantajele pentru fiecare dintre ele.
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Jocul de rol
•
•
•
•
•
•
•

ajutã elevii sã devinã empatici
ajutã elevii sã experimenteze o situaþie din perspective diferite
dezvoltã capacitatea de a rezolva probleme
permite exersarea unui stil de comunicare
dezvoltã abilitãþile de cãutare ºi prelucrare a informaþiilor
permite exersarea capacitãþii de a planifica un ºir de acþiuni
dezvoltã gândirea orientatã cãtre ceilalþi

Jocul de rol este o metodã care ajutã elevii sã înþeleagã mai bine alte persoane sau situaþii prin ocazia pe care le-o oferã de a interpreta roluri diferite de situaþia lor obiºnuitã.
Jocul de rol presupune existenþa unui scenariu ºi a unor personaje, pe
care elevii le interpreteazã. Deºi comportamentele ºi acþiunile elevilor sunt
reale, scenariile ºi personajele sunt create pentru a servi scopului lecþiei.
Este o metodã de predare foarte potrivitã pentru exersarea diferitelor comportamente posibile într-o situaþie concretã datã. Jocul de rol poate fi doar
prima etapã a unei discuþii sau dezbateri.
Câteva idei de scenarii pentru joc de rol sunt:
• procesul – elevii interpreteazã rol de judecãtor, avocatul apãrãrii,
avocatul acuzãrii, martor, inculpat etc.
• talk-show-ul – elevii interpreteazã rol de invitat ºi gazdã la o emisiune TV cunoscutã
• parlamentul – elevii interpreteazã rol de senatori ºi deputaþi care
reprezintã interesele diferitelor grupuri
• consiliul profesoral – elevii interpreteazã rol de director, profesor,
diriginte, elev care discutã cazuri din ºcoalã
• întâlnire intergalacticã – elevii interpreteazã rol de reprezentanþi ai
pãmântenilor ºi negociazã drepturi pentru aceºtia într-o lume cu
specii multiple
Temele pentru jocurile de rol pot fi construite pe baza lecþiilor din
manualul de „Educaþie multiculturalã”. Scenariile pot fi construite ºi
împreunã cu elevii.
Indiferent de scenariu ºi temã, jocul de rol are urmãtoarele etape: prezentarea temei jocului de rol, prezentarea sau alegerea unui scenariu, stabilirea personajelor ºi împãrþirea rolurilor, pregãtirea individualã sau în
grup a rolurilor, interpretarea rolurilor, discutarea ºi analiza jocului de rol.
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Cel mai adesea numãrul elevilor din clasã ºi numãrul rolurilor nu sunt
egale. Este obligatoriu ca toþi elevii sã participe la aceastã activitate. O parte dintre ei pot fi observatori (juraþii la proces, publicul la talk-show, ziariºtii la parlament, pãrinþii la consiliul profesoral, pãmântenii la întâlnirea
intergalacticã etc. Rolul de observator nu este unul pasiv. Elevii care observã vor fi cei care vor conduce analiza jocului de rol. Pentru a-i ajuta, învãþãtorul le poate pregãti o grilã de observaþie cu 2-3 itemi pe care ei sã o
completeze.
O modalitate de a implica mai mulþi elevi în interpretarea rolurilor este
de a le da posibilitatea sã interpreteze în pereche rolurile mai complicate.
Interpretarea în pereche va scurta ºi timpul de pregãtire a rolului.
În ocazii diferite de joc de rol, fiecãrui elev i se va da ºansa de a interpreta un rol ºi de a fi observator.

Metoda proiectelor
• ajutã elevii sã investigheze în profunzime un subiect
• dezvoltã capacitatea de a coopera cu mai mulþi colegi pentru rezolvarea unei sarcini de învãþare
Metoda proiectelor presupune o abordare integratã a curriculumului. În
practica ºcolarã se întâmplã adesea ca experienþele de învãþare sã fie insuficient corelate unele cu celelalte, datoritã felului în care se realizeazã
practic predarea. Atunci când predarea se realizeazã doar din perspectiva
disciplinei de studiu ºi doar din perspectiva a ceea ce se învaþã la lecþii,
sunt omise fie legãturile dintre cunoºtinþe, fie legãtura cu realitatea concretã ºi experienþele acumulate de elevi. Elevul poate rãmâne din ºcoalã cu
impresia cã lumea se împarte în unitãþi distincte, care se numesc „fizicã”,
„biologie”, „literaturã” pe de o parte, sau poate rãmâne cu impresia cã
învãþarea care are loc în ºcoalã este una oarecum artificialã ºi valabilã doar
în spaþiul ºcolii, iar ceea ce se întâmplã în realitate este total diferit. Din
astfel de percepþii au apãrut expresii precum „ºcoala vieþii”, care ne duc cu
gândul la disocierea unor laturi ale personalitãþii, adicã profesia se învaþã
în ºcoalã, comportamentul se învaþã în familie, abilitãþile se deprind în
mediul de lucru, perspectiva asupra vieþii apare din situaþiile cotidiene la
care individul este expus. Ceea ce s-a omis în toate aceste perspective este
cã, de fapt, vorbim despre aceeaºi persoanã, care se manifestã în toate aceste ipostaze ºi care trãieºte toate aceste experienþe de învãþare.
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Constructivismul aduce cu sine ideea abordãrii holistice a disciplinelor
de învãþãmânt, fundamentatã pe ideea progresului continuu, ceea ce
înseamnã cã o persoanã se dezvoltã permanent, construind pe baza experienþelor de învãþare acumulate pânã la un anumit moment ºi în deplinã
cunoºtinþã de existenþa acestor experienþe. Pentru a realiza concret aceastã
coerenþã, abordarea pedagogicã adecvatã este cea a curriculum-ului integrat. Curriculumul integrat presupune o predare fundamentatã pe „sintetizarea ºi organizarea didacticã a informaþiilor din domenii diferite ale
cunoaºterii în vederea construirii unei viziuni holistice ºi interactive asupra lumii” (Glava, 2002, p.119). Se contureazã astfel o imagine coerentã ºi
realistã asupra cunoaºterii.
În cazul metodei proiectelor sarcina de învãþare este elementul-cheie.
Timpul de elaborare a proiectelor este destul de lung, de la o lunã la un
semestru. Proiectele se elaboreazã în comun. Din aceste motive, sarcinile
de învãþare sunt complexe.
Exemple de sarcini de învãþare pentru proiecte:
Realizaþi un album al familiei voastre în care sã includeþi:
• un arbore al familiei
• fotografii cu membrii familiei, individual ºi cu toatã familia
• evenimente semnificative din istoria familiei
• o hartã cu cãlãtorii întreprinse de familie
• povestea numelor membrilor familiei
• tradiþii ale familiei
Colaboraþi în realizarea acestui proiect cu toþi membrii familiei voastre
ºi precizaþi care a fost contribuþia fiecãruia.
Alegeþi un grup etnic de pe teritoriul României ºi realizaþi un studiu de
caz asupra acestuia. Studiul vostru va avea o paginã A4. Includeþi informaþii despre:
• numãrul etnicilor respectivi în România
• localitãþi unde trãiesc în numãr mai mare
• cuvinte în limba respectivã
• tradiþii ºi simboluri
• nume ale unor persoane pe care le cunoaºteþi
• o informaþie la alegere
Ataºaþi studiului de caz ºi o fotografie ilustrativã.
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III.
Jocuri ºi activitãþi
distractive cu întreaga clasã
Jocuri ºi activitãþi distractive
Povestea numelui
Începeþi prin a spune povestea numelui dumneavoastrã. Solicitaþi
copiilor sã spunã povestea numelor lor. Pentru a-i ajuta, puteþi utiliza
anexa numãrul 2. Jocul poate fi continuat acasã, unde copiii pot încerca sã
afle, cu ajutorul pãrinþilor, istoria numelor acestora. Se poate extinde ºi la
numele animalelor preferate.
Salutã în cât mai multe limbi
Dupã parcurgerea mai multor lecþii din cursul de educaþie multiculturalã, elevii pot fi provocaþi sã salute în cât mai multe limbi la începutul lecþiei.
Vrei sã fii miliardar
Dupã ce aþi parcurs minim cinci lecþii, formulaþi cincisprezece întrebãri
legate de temele discutate la educaþie multiculturalã. Se utilizeazã regulile
jocului omonim, inclusiv posibilitãþile de a obþine ajutor: „50-50”, „sunã
un prieten” ºi „întreabã publicul”.
X ºi 0
Este un joc care se poate realiza în oricare dintre lecþii, în partea de fixare a cunoºtinþelor. Pregãtiþi nouã întrebãri din lecþie. Adresaþi întrebãrile în
ordinea importanþei lor, deoarece se poate întâmpla ca jocul sã se finalizeze înainte ca dumneavoastrã sã terminaþi întrebãrile. Împãrþiþi clasa în
douã echipe egale ca numãr, lãsând elevii sã-ºi aleagã denumirea echipei.
Adresaþi prima întrebare ºi daþi cuvântul elevului care ridicã primul mâna.
Dacã nu ºtie rãspunsul la întrebare sau greºeºte, adresaþi-vã unui elev din
echipa concurentã. Adresaþi întrebãrile alternativ, o datã unei echipe, apoi
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celeilalte. De câte ori cineva greºeºte, echipa concurentã are ocazia sã rãspundã. Pentru fiecare rãspuns corect, echipa are dreptul sã plaseze un „X”
sau un „0” într-un pãtrat cu nouã cãsuþe pregãtit în prealabil. Câºtigã echipa care reuºeºte sã completeze un ºir de trei semne de „X” sau „0” pe linie, coloanã sau diagonalã.
Scrisoare de început de an
Scrieþi-le elevilor o scrisoare în care sã le povestiþi cum aþi petrecut
vacanþa de varã. Includeþi ºi câteva informaþii despre lucruri care vã plac,
care nu vã plac ºi ce vã doriþi pentru noul an ºcolar. Adresaþi-le ºi câteva
întrebãri. Citiþi aceastã scrisoare copiilor ºi daþi-le câte o foaie de hârtie ºi
un plic ca sã vã scrie ºi ei ce au fãcut în vacanþã, sã rãspundã la întrebãri
ºi sã scrie ce îºi doresc de la noul an ºcolar. Dupã ce terminã de scris, fiecare elev vã va citi scrisoarea.
Dicþionarul elevilor
Scrieþi cinci întrebãri pe tablã. Acestea pot fi:
1. cum te numeºti?
2. ai fraþi sau surori?
3. câþi ani ai?
4. ce-þi place la ºcoalã?
5. ce culoare au ochii tãi?
Grupaþi elevii câte doi ºi cereþi-le sã se intervieveze unii pe ceilalþi ºi
sã-ºi noteze rãspunsurile. Apoi cereþi-le sã foloseascã informaþiile aflate
pentru a scrie definiþii de dicþionar despre colegii sãi. De exemplu: „Toma,
Cristian, elev, clasa a IV-a B, o sorã ºi nici un frate, 8 ani, matematicã ºi
educaþie fizicã, ochi cãprui.”
Puteþi lega acest exerciþiu de lecþia „Albumul clasei” ºi sã scrieþi definiþiile sub fotografiile elevilor.
Acrostihuri cu numele elevilor
Cereþi elevilor sã scrie poezii despre ei înºiºi, în care fiecare vers sã
înceapã cu o literã din numele lor.
Exemplu:
Curajos
Repezit
Isteþ
Sincer
Tare
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Inteligent
Atent
Norocos
Talentat
Original
Matematician
Alintat

Exerciþii de încãlzire
Sunete fãcute de animale
Copiii se leagã la ochi cu fulare sau eºarfe. Învãþãtorul le distribuie fiecãruia câte un nume de animal, cam cinci specii diferite. Copiii trebuie sã
formeze grupe din acelaºi fel de animal chemându-se unii pe ceilalþi doar
prin zgomotul pe care îl face animalul respectiv.
Tricoul favorit
Rugaþi copiii sã aducã la ºcoalã tricourile lor favorite. La începutul lecþiei daþi-le ocazia sã-ºi prezinte colegilor tricoul favorit ºi cereþi-le sã explice de ce cred cã acest tricou le exprimã cel mai bine personalitatea.
Amuzanta Anabela ºi curajosul Cristi
Cereþi copiilor sã aleagã o trãsãturã care li se potriveºte ºi care începe
cu iniþiala prenumelui lor. Rugaþi-i sã se prezinte astfel clasei ºi daþi ocazia celorlalþi copii sã formuleze întrebãri în legãturã cu trãsãtura aleasã.
Partenerul aniversar
Cereþi copiilor sã identifice acel coleg care are ziua de naºtere cea mai
apropiatã de a lor (zi ºi lunã). Dupã ce fiecare îºi gãseºte partenerul aniversar, daþi-le câteva minute sã discute ºi sã identifice douã trãsãturi pe care
le au în comun.
Tablouri din gumã de mestecat
Daþi-le copiilor câte o gumã de mestecat, o scobitoare ºi o bucatã de hârtie. Lãsaþi-i cam 10 minute sã mestece guma, sã o lipeascã pe hârtie ºi sã
creeze forme utilizând doar scobitoarea. Cele mai „frumoase” tablouri vor
fi premiate.

35

Ha, Ha, Ha
Aºezaþi elevii în cerc, unul lângã celãlalt. Elevul care va începe jocul va
avea voie sã râdã folosind un singur „ha”. Cel de-al doilea elev va putea
folosi doi de „ha”, cel de-al treilea trei de „ha” ºi aºa mai departe. Miºcarea se produce în cerc. Elevii care râd altfel vor ieºi pe rând afarã din joc.
Câºtigã cel care nu se încurcã sau nu râde altfel pânã la final.
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IV.
Sugestii de realizare a lecþiilor
de educaþie multiculturalã
Particularitãþile culturale în învãþare
Preferinþele pe care le manifestãm în comportamentele de învãþare pe
care le practicãm sunt influenþate ºi de trãsãturile culturii în care trãim.
Cultura presupune valori, credinþe ºi moduri de percepþie comune persoanelor care-ºi desfãºoarã existenþa într-un anumit spaþiu cultural.
Cercetãrile în acest domeniu au încercat sã evalueze trãsãturile distinctive ale anumitor grupuri, pentru a asigura ºansa egalã în atingerea succesului în învãþare. Elementele distinctive de naturã culturalã sunt utile persoanelor care învaþã în medii caracterizate prin interculturalitate. Se pare
cã grupurile minoritare depind într-o mãsurã mai mare de context (Dunn
ºi Griggs, 1998) decât grupurile non-minoritare.
Dintre tehnicile de lucru utilizate, învãþarea prin cooperare dã cele mai
bune rezultate în cazul elevilor/studenþilor care provin din culturi diferite
(Irvine ºi York, 1995). În cazul aplicãrii unei anumite tehnici de predare ies
la ivealã preferinþele în învãþare ale profesorului, acestea fiind ingredientul de bazã al stilului de predare. Odatã ce profesorul îºi identificã propriile preferinþe în activitatea de învãþare, va înþelege mai bine de ce predã
într-un anumit mod.
Indiferent de stilul de predare al profesorului sau de cel de învãþare al
elevului, existã câteva elemente a cãror prezenþã în lecþii va atrage dupã
sine ºanse egale de atingere a succesului educaþional, indiferent de apartenenþa culturalã a elevilor/studenþilor (Bennett, 1995):
• identificarea stilurilor de învãþare ale elevilor ºi a stilului de predare al profesorilor;
• stabilirea limitelor de acceptabilitate (cât de mult ne putem abate de
la preferinþele noastre în învãþare, fãrã a ne simþi inconfortabil);
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• concentrarea la început pe elevii/studenþii care întâmpinã dificultãþi
în învãþare;
• cunoaºterea anumitor pattern-uri de învãþare care par sã caracterizeze diferite grupuri etnice;
• acomodarea diversitãþii se face treptat, elementele strategiilor noi
vor fi introduse pe rând;
• utilizarea în predare a tuturor modurilor fundamentale de învãþare:
vizual, auditiv, tactil, kinestezic.
Un elev/student care frecventeazã o ºcoalã diferitã de grupul etnic
cãruia îi aparþine poate întâmpina dificultãþi în învãþare, generate de trãsãturile grupului din care provine ºi nu de potenþialul sãu individual. Acesta este un aspect care influenþeazã trãsãturile microculturii care se construieºte în acea ºcoalã. Conºtientizarea acestor factori de influenþã conduce
la o acomodare mai eficientã a diversitãþii în ºcoalã. De exemplu, tendinþa
de a da sfaturi pare sã fie ceva banal, dar pentru un elev/student dintr-un
grup minoritar poate lua o notã personalã. Rãspunsul profesorului la reacþia elevului/studentului dobândeºte o altã semnificaþie în acest context,
devenind mai importantã datoritã consecinþelor pe care le poate provoca.
Contextul cultural în care cineva trãieºte influenþeazã dezvoltarea acelei persoane în aceeaºi mãsurã în care este influenþatã ºi de potenþialul
individual înnãscut: „suntem la fel de mult creaþii ale culturii noastre, precum suntem ºi creaþii ale creierului nostru” (Gardner, 1991, p. 38). A studia efectele contextului nu înseamnã a pune etichete, ci a gãsi soluþii realiste de îmbunãtãþire a practicii ºcolare.

Reguli de convieþuire în clasã
Pornind de la aspectele prezentate în sub-capitolul anterior, pentru a
acomoda diversitatea tuturor elevilor din clasã considerãm cã stabilirea
unui set de reguli de convieþuire în clasã contribuie la crearea unui climat
de învãþare în care fiecare elev sã se simtã binevenit. Un moment potrivit
pentru stabilirea acestor reguli este prima orã de curs.
Aceste reguli se stabilesc pe bazã de negociere, prin implicarea tuturor
elevilor. O modalitate de realizare a negocierii poate fi urmãtoarea:
1. profesorul roagã elevii sã se gândeascã individual la regulile pe care ar
dori ca fiecare copil din clasã sã le respecte la cursul de educaþie multiculturalã ºi apoi sã scrie minim douã astfel de reguli pe o hârtie;
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2. elevii discutã în pereche regulile pe care le-au ales ºi decid împreunã care sunt cele mai importante douã reguli pentru perechea respectivã;
3. în timp ce elevii discutã, profesorul trece de la o pereche la alta ºi se
asigurã cã elevii scriu regulile suficient de clar ºi specific;
4. elevii discutã în grupuri de câte patru, formate din douã perechi,
care sunt regulile pe care le-au ales în pereche ºi decid împreunã
care sunt cele mai importante douã reguli pentru grupul respectiv;
5. un purtãtor de cuvânt al grupului de patru elevi spune cu voce tare
regulile;
6. profesorul scrie toate regulile spuse de copii pe tablã, eliminându-le
pe cele care se repetã prin consultarea clasei;
7. profesorul poate propune ºi el una–douã reguli, pe care le adaugã listei dupã consultarea clasei;
8. printr-o discuþie frontalã se clarificã înþelesul fiecãrei reguli în parte
ºi se dau exemple;
9. în finalul discuþiei se precizeazã extrem de clar cã regulile sunt pentru toþi membrii clasei, inclusiv profesorul.
Dupã stabilirea setului de reguli, acesta se afiºeazã într-un loc vizibil
din clasã. Ori de câte ori este cazul, se reaminteºte o regulã sau alta, în conformitate cu situaþia în care se gãseºte clasa la un moment dat. Este foarte
important ca regulile sã devinã un cod activ de comportament al clasei ºi
sã nu fie uitate pe un poster frumos realizat. Pentru a face din setul de reguli un cod de comportament activ se pot alege sãptãmâni în care se practicã la fiecare lecþie o anumitã regulã, se pot da întãriri pozitive (laudã,
încurajare) de fiecare datã când se respectã o regulã, se poate oferi feedback
în fiecare lecþie din prima lunã asupra modului în care regulile au fost respectate, se pot discuta consecinþele nerespectãrii regulilor etc.
Se poate întâmpla ca pe parcursul anului sã fie necesarã introducerea
de noi reguli sau modificarea regulilor existente. Acest lucru este posibil
respectând procedura iniþialã de stabilire a setului de reguli ºi prin consultarea întregii clase.
Regulile pot fi formulate utilizând modul conjunctiv sau infinitivul
lung al verbelor.
Exemplu de set de reguli de convieþuire în clasã:
1. Sã participãm cu toþii la lecþie
2. Sã lucrãm în echipã
3. Sã formulãm întrebãri întotdeauna când nu înþelegem ceva
4. Sã ne respectãm reciproc
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5. Sã vorbim scurt ºi la obiect
6. Sã ne ascultãm activ (suntem atenþi la cel care vorbeºte, nu-l întrerupem, intervenim în discuþie fãcând referire la ce a spus cel care a
vorbit înaintea noastrã, dãm din cap afirmativ)
7. Sã ne reamintim cã suntem diferiþi, dar putem convieþui împreunã
8. Sã fim punctuali
Dincolo de regulile respectate de întreaga clasã, pentru predarea eficientã a acestui curs, sugerãm celui care predã sã fie în primul rând un bun
ascultãtor ºi sã ofere permanent feedback elevilor. Caracteristicile unui
bun ascultãtor ºi cele ale unui slab ascultãtor sunt:
Caracteristicile unui bun ascultãtor
1. Stabileºte contact vizual în mod
adecvat
2. Este atent la comportamentul verbal
ºi nonverbal al celui care vorbeºte
3. Are rãbdare ºi nu-l întrerupe pe cel
care vorbeºte
4. Are o atitudine receptivã, exprimatã
atât verbal, cât ºi nonverbal
5. Foloseºte un ton lipsit de ameninþare
atunci când formuleazã întrebãri
6. Parafrazeazã ºi rezumã ceea ce spune
interlocutorul
7. Oferã feedback constructiv, verbal ºi
nonverbal
8. Este empatic, se strãduieºte sã
înþeleagã perspectiva celui care
vorbeºte
9. Manifestã interes pentru interlocutor
ca persoanã
10. Demonstreazã orientare cãtre celãlalt
ºi dorinþã de a asculta
11. Nu criticã ºi nu face judecãþi de
valoare asupra celuilalt
12. Este deschis

Caracteristicile unui slab
ascultãtor
1. Întrerupe vorbitorul
(este nerãbdãtor)
2. Evitã contactul vizual
3. Este distras ºi nu
acordã atenþie celui
care vorbeºte
4. Nu aratã interes faþã
de interlocutor
5. Oferã puþin sau deloc
feedback, verbal sau
nonverbal
6. Schimbã subiectul
7. Judecã pe cel care
vorbeºte
8. Este limitat
9. Vorbeºte prea mult
10. Se preocupã de sine
11. Oferã sfaturi
nesolicitate
12. Este prea ocupat
pentru a asculta

(Purdy, M. – http://featuredreports.bet.monster.com/listen/overview)
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Exemple de planificare
didacticã anualã
Exemplul nr. 1
Nr.

Unitate de
învãþare

Conþinut

• Prezentarea opþionalului
„Educaþie multiculturalã”
La început
• Prezentarea manualului
1.
de an
ºi a caietului
• Completarea primei
pagini din caiet
Membrii familiei mele
2. Familia
Familia mea vine din …
Mame ºi copii
Albanezii
Arabii
3. Etnii 1
Armenii
Bulgarii
Cehii
Chinezii
4. Etnii 2
Croaþii
Evreii
Germanii
5. Etnii 3
Grecii
Italienii
Prieteni
6. Comunitatea Bãieþi ºi fete
Comunitatea
Reþete tradiþionale
Asemãnãtor
7.
Locuinþele noastre
ºi diferit
Religia mea
Macedonenii
Maghiarii
8. Etnii 4
Polonezii
Românii

Nr. de
ore

Observaþii

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La finalul
semestrului I se
va organiza o
sãrbãtoare
multiculturalã, la
care elevii vor fi
invitaþi sã aducã
obiecte ºi produse
culinare specifice
diverselor etnii.
Întâlnirea va avea
loc dupã-masa.
Vor fi invitaþi
pãrinþii.
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Unitate de
învãþare

Nr.

9. Etnii 5

10. Etnii 6
11.

Cine
suntem?

12.

La final de
an

Exemplul nr. 2
Unitate de
Nr.
învãþare
1. Etnii 1

2. Etnii 2

3. Etnii 3

4. Etnii 4

5. Etnii 5
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Conþinut
Romii
Ruºii lipoveni
Rutenii
Sârbii
Slovacii
Tãtarii
Turcii
Ucrainenii
Real ºi imaginar
Albumul clasei
• Susþinerea portofoliilor –
lecþie deschisã, realizatã
cu participarea pãrinþilor
• Completarea ultimei
pagini din caiet

Conþinut
Albanezii
Armenii
Bulgarii
Cehii
Croaþii
Evreii
Germanii
Grecii
Italienii
Macedonenii
Maghiarii
Polonezii
Românii
Romii
Ruºii – lipoveni
Rutenii
Sârbii
Slovacii
Tãtarii
Turcii

Nr. de
ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observaþii

1

Nr. de
ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observaþii

Nr.

Unitate de
învãþare

Conþinut

Ucrainenii
Chinezii
Arabii
Membrii familiei mele
Familia mea vine din …
Mame ºi copii
7. Familia
Religia mea
Locuinþele noastre
Comunitatea
8. Comunitatea Prieteni
Bãieþi ºi fete
La fel dar
Reþete tradiþionale
9.
totuºi altfel Real ºi imaginar
10. La sfârºit
Albumul clasei
6. Etnii 6

Nr. de
ore
1
1

Observaþii

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Exemple de competenþe specifice
la nivel de lecþie
Competenþe specifice care se recomandã sã fie atinse prin
predarea oricãrei lecþii de educaþie multiculturalã
Într-o lecþie de educaþie multiculturalã, aºa cum este aceasta imaginatã
de autorii programei, cele mai multe competenþe formate þin de domeniul
abilitãþilor ºi al valorilor ºi atitudinilor. Domeniul cunoºtinþelor nu este
neglijat, însã importanþa sa este redusã în comparaþie cu celelalte douã.
Din acest motiv, învãþãtorii ºi învãþãtoarele sunt încurajaþi ca în timpul lecþiilor sã urmãreascã, prin metodele de predare-învãþare selectate, mai ales
dezvoltarea de abilitãþi ºi exersarea de valori.
Una dintre întrebãrile care se ridicã în alegerea competenþelor ce
urmeazã sã fie dezvoltate într-o lecþie se referã la numãrul acestora. Numãrul competenþelor derivã din numãrul de obiective urmãrite. Într-o lecþie
de educaþie multiculturalã numãrul optim de obiective într-o lecþie este 4,
unul de cunoºtinþe, 2 de abilitãþi (legate de tema lecþiei particulare sau de
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obiectivele generale ale cursului) ºi unul de cunoºtinþe. La nivel de competenþe specifice dezvoltate prin atingerea obiectivelor lecþiei, se pot asocia una–douã competenþe unui obiectiv, în funcþie de nevoile de învãþare
ale elevilor din clasã.
Competenþe specifice din lista de mai jos pot fi modelate prin oricare
dintre lecþiile cursului de educaþie multiculturalã ºi sunt derivate din competenþele specifice a cãror realizare este vizatã de obiectivele cursului la
nivel de cunoºtinþe, abilitãþi, valori ºi atitudini:
• Sã rezolve exerciþii din caietul elevului;
• Sã explice asemãnãrile ºi deosebirile dintre oameni;
• Sã reprezinte grafic conþinuturile discutate în lecþie;
• Sã adreseze întrebãri legate de subiectul lecþiei;
• Sã dezbatã situaþiile prezentate în text;
• Sã dramatizeze textul dat;
• Sã discute pe baza imaginilor din manual;
• Sã discute în perechi mesajul textului;
• Sã coopereze cu alþi colegi în rezolvarea sarcinilor de învãþare;
• Sã citeascã fluent ºi conºtient textul din manual;
• Sã rãspundã la întrebãrile din manual;
• Sã exprime în scris un comentariu în legãturã cu textul studiat;
• Sã explice mesajul textului din manual;
• Sã adreseze întrebãri referitoare la subiectul lecþiei de zi;
• Sã rãspundã prompt la întrebãrile adresate de învãþãtor/învãþãtoare;
• Sã dea exemple de situaþii din viaþa lor care au legãturã cu lecþia
de zi;
• Sã identifice valorile dupã care s-a cãlãuzit un personaj din text
atunci când a acþionat într-o anumitã situaþie;
• Sã identifice valorile dupã care s-a cãlãuzit o persoanã din realitate
atunci când a acþionat într-o anumitã situaþie;
• Sã-ºi dezvolte sentimentul identitãþii;
• Sã-ºi dezvolte sentimentul apartenenþei la un grup;
• Sã contribuie activ la lecþie prin aducerea de obiecte/produse care
au legãturã cu subiectul lecþiei de zi;
• Sã contribuie activ la realizarea sarcinii de lucru în cadrul grupului;
• Sã participe activ la jocurile de rol ºi la dramatizãrile iniþiate în lecþie;
• Sã accepte diversitatea;
• Sã aprecieze diferenþele dintre oameni;
• Sã manifeste respect faþã de valorile celorlalþi;

44

• Sã exprime o pãrere personalã despre o situaþie prezentatã în textul
din manual;
• Sã manifeste deschidere ºi empatie faþã de colegi.

Competenþe specifice care se recomandã sã fie atinse prin
predarea temelor multiculturale
Temele multiculturale rãspund în primul rând obiectivului general al
cursului referitor la descrierea unor trãsãturi caracteristice pentru grupuri
etnice (majoritare ºi minoritare) care trãiesc pe teritoriul þãrii noastre: denumire, limbã vorbitã, culturã, literaturã, religie, folclor, tradiþii culinare etc.
Conþinutul lecþiei: Etnii
Competenþe specifice care pot fi atinse prin predarea lecþiei respective:
• Sã enumere grupuri etnice care trãiesc pe teritoriul României;
• Sã enumere limbi care se vorbesc pe teritoriul României;
• Sã descrie elemente specifice ale altor grupuri etnice decât
populaþia majoritarã sau grupul din care fac parte;
• Sã diferenþieze cetãþenia de etnie;
• Sã identifice trãsãturi ale grupului etnic studiat pe baza textului ºi
a imaginilor din manual;
• Sã compare trãsãturi ale diferitelor grupuri etnice, precizând
asemãnãri ºi deosebiri între acestea;
• Sã localizeze pe harta României etniile studiate;
• Sã localizeze pe harta României zonele în care etniile studiate au o
pondere mai mare;
• Sã utilizeze formulele de salut ºi adresare învãþate din manual;
• Sã identifice caracteristici ale etniilor pe baza imaginilor prezentate
în manual sau de cãtre învãþãtor/învãþãtoare;
• Sã analizeze elementele portului popular al diferitelor etnii pe baza
imaginilor din manual sau a materialelor aduse de
învãþãtor/învãþãtoare;
• Sã-ºi dezvolte abilitãþile de comunicare cu alte etnii;
• Sã-ºi scrie numele folosind alfabete diferite;
• Sã diferenþieze literele alfabetului latin de litere ale altor alfabete
(arab, chinezesc, grec, ebraic, slav);
• Sã explice semnificaþia numelor personajelor din manual;
• Sã sesizeze asemãnãrile ºi deosebirile dintre etnii;
• Sã accepte diversitatea etnicã;
• Sã valorizeze pozitiv diferenþele etnice dintre colegii de clasã.
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Competenþe specifice care se recomandã sã fie atinse prin
predarea temelor interculturale
Temele interculturale rãspund în primul rând obiectivelor generale ale
cursului referitoare la explorarea asemãnãrilor ºi diferenþelor generate de
culturã dintre persoanele care convieþuiesc într-un anumit spaþiu geografic
ºi la crearea unui climat ºcolar caracterizat prin deschidere faþã de diversitatea etno-culturalã a elevilor ºi prin valorificarea pozitivã a diferenþelor în
timpul lecþiilor.
O competenþã specificã pentru aceste lecþii este sã defineascã, cu ajutorul dicþionarului sau al învãþãtorului/învãþãtoarei, conceptele-cheie de pe
prima paginã a lecþiei din manual. Aceste concepte pot fi considerate niºte nuclee în jurul cãrora poate fi proiectatã lecþia.
Competenþe specifice care pot fi atinse prin
predarea lecþiei respective
• Sã precizeze componenþa familiei proprii;
• Sã identifice rolul fiecãrui membru al familiei
proprii;
Membrii familiei mele
• Sã stabileascã relaþiile existente între membrii
• Familia mea este
compusã din…
unei familii;
• Arborele familiei
• Sã reprezinte grafic componenþa familiei proprii;
• Specificul unei
• Sã identifice elementele care dau specificul
familii
unei familii;
• Sã-ºi exprime pãrerea despre ce înseamnã
pentru ei sã aparþinã unei familii.
• Sã descrie originile propriei familii;
• Sã realizeze arborele genealogic la familiei
proprii;
Familia mea vine
• Sã identifice varietatea costumelor populare
din…
dintr-o zonã luatã în discuþie la lecþie;
• Eu ºi familia mea
• Sã explice valoarea de simbol a costumului
• Istoria familiei
popular;
• Tradiþii ale familiei • Sã enumere unele obiceiuri specifice familiei
proprii;
• Sã prezinte tradiþia practicatã în familia lor
care le place cel mai mult.
Conþinutul lecþiei
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Mame ºi copii
• Mama mea
• Ce moºtenim de la
pãrinþi
• Identitate ºi etnie

Religia mea
• Valori spirituale
• Credinþã ºi
comportament
• Ce sãrbãtorim

Locuinþele noastre
• Camera mea
• Diferite tipuri de
locuinþe
• Obiecte specifice
locuinþelor noastre

Comunitatea noastrã
• Strada mea
• Cartierul meu
• Satul/oraºul meu
• Grupuri din care
facem parte

Competenþe specifice care pot fi atinse prin
predarea lecþiei respective
• Sã enumere asemãnãri între pãrinþi ºi copii;
• Sã identifice trãsãturi pe care le-au moºtenit
de la pãrinþi;
• Sã motiveze de ce e bine ca un copil sã
asculte de pãrinþi;
• Sã demonstreze de ce propria mamã este cea
mai bunã;
• Sã-ºi dezvolte sentimentul propriei identitãþi
în raport cu cea a familiei proprii.
• Sã precizeze religia familiei proprii;
• Sã descrie obiceiuri religioase ale familiei
proprii;
• Sã recunoascã în realitate biserici, obiecte de
cult ºi simboluri religioase specifice;
• Sã respecte regulile de comportament într-un
lãcaº de cult;
• Sã respecte dreptul la credinþã diferitã al
colegilor sãi.
• Sã-ºi descrie camera ºi locuinþa;
• Sã compare diferite tipuri de locuinþe;
• Sã realizeze un plan al casei sau camerei proprii;
• Sã analizeze obiecte prezente în locuinþa
proprie;
• Sã deseneze o casã în care s-ar putea simþi
bine toþi oamenii de pe pãmânt;
• Sã întocmeascã o listã cu obiectele preferate
din locuinþa proprie.
• Sã numeascã vecini care locuiesc pe strada
proprie;
• Sã-ºi descrie cartierul ºi oraºul/satul;
• Sã precizeze reguli de bunã convieþuire
într-un grup;
• Sã analizeze trãsãturi pe care membri ai
diferitelor grupuri le au în comun;
• Sã identifice diferitele grupuri din care face
parte;
• Sã reflecteze asupra faptului cã o persoanã
aparþine mai multor grupuri în acelaºi timp.
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Competenþe specifice care pot fi atinse prin
predarea lecþiei respective
• Sã enumere copii cu care desfãºoarã diferite
activitãþi: învãþare, joc, sport etc.;
• Sã precizeze numele unor copii din cartierul
Prieteni
propriu;
• Copii cu care mã joc
• Sã identifice diferite relaþii pe care le au cu
• Copii din cartier
alþi copii;
• Relaþii între copii:
• Sã deseneze colegul preferat;
prietenie, amiciþie,
• Sã reflecteze asupra rolului fiecãrui coleg în
colegialitate
comunitatea clasei proprii;
• Sã-ºi exprime opinia despre rolul prietenilor
în viaþa proprie.
• Sã precizeze asemãnãri ºi deosebiri între
bãieþi ºi fete;
Bãieþi ºi fete
• Sã dea exemple de femei ºi bãrbaþi pe care-i
• Percepþii despre fete
considerã eroi;
• Percepþii despre
• Sã selecteze afirmaþiile cu care sunt de acord
bãieþi
din cele prezentate în textul din manual;
• Asemãnãri ºi
• Sã justifice opinia pe care o au în legãtura cu
diferenþe
afirmaþiile prezentate în textul din manual;
• Sã accepte diversitatea de gen.
• Sã citeascã o reþetã culinarã;
Reþete tradiþionale
• Sã recunoascã mâncãruri specifice diferitelor
• Cum gãtim
etnii;
• Cum servim masa
• Sã descrie obiceiuri de servire a mesei pe care
• Condimente
le cunosc;
preferate
• Sã descrie condimentele preferate;
• Sã respecte tradiþii legate de servirea mesei.
• Sã descrie caracteristicile fructelor prezentate
în textul din manual;
• Sã diferenþieze realul de imaginar;
• Sã compunã un text asemãnãtor celui din
Real ºi imaginar
manual cu personaje reale;
• Imaginaþie ºi
• Sã reflecteze asupra unui lucru pe care îl cred
realitate
despre ei;
• Percepþii ºi pãreri
• Sã reflecteze asupra unui lucru pe care îl cred
ceilalþi despre ei;
• Sã reflecteze asupra unui lucru despre ei
despre care ºtiu cã e real.
Conþinutul lecþiei
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Albumul clasei
• Fotografia mea
• Ce înseamnã
numele meu
• ªcoalã ºi colegi de
clasã

Competenþe specifice care pot fi atinse prin
predarea lecþiei respective
• Sã enumere etapele de realizare a unui album
al clasei;
• Sã realizeze în colaborare un album al clasei
proprii;
• Sã identifice trãsãturile cele mai importante
ale clasei proprii ca întreg;
• Sã explice semnificaþia numelui propriu;
• Sã-ºi dezvolte simþul artistic.

Exemple de scenarii didactice
Exemplul nr. 1: Evreii
Înainte de lecþie:

1. Pregãtirea materialului didactic necesar (poze, hartã, manual, caiet
de lucru).
2. Stabilirea legãturii între lecþia anterioarã ºi cea care urmeazã.
3. Formularea obiectivelor.
4. Identificarea elementelor care vor capta atenþia clasei.

În timpul lecþiei:

La început
5. Copiii sunt solicitaþi sã numeascã forme de salut pe care le cunosc
în diferite limbi: românã, maghiarã, englezã, germanã, francezã. Discuþie pe baza formulei de salut care diferã cel mai mult, cãrei etnii îi
aparþine, ce ºtim despre ea.
La mijloc
6. Lectura textului: Cãlãtorie prin deºert. Metodã: Lasã-mi mie ultimul
cuvânt. Elevii citesc textul ºi subliniazã un fragment de text care le
place cel mai mult. Citesc acel fragment altor colegi, pe care îi întreabã ce cred despre text. Dupã ce câþiva dintre colegi spun ce idei au
în legãturã cu acel fragment, elevul care a ales fragmentul are ultimul
cuvânt, precizând care este pãrerea sa.
7. Explicarea cuvintelor necunoscute.
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8. Exerciþiu: gãsirea cuvintelor specifice etniei evreilor din text. Elevii
coloreazã aceste cuvinte.
9. Discuþie pe baza imaginilor din carte sau a fotografiilor pregãtite de
elevi ºi profesor:
• diferenþe
• asemãnãri
• trãsãturi specifice, caracteristici
• întâmplãri personale
• locuri cunoscute
10. Aºezarea pe hartã a localitãþilor în care locuiesc mai mulþi evrei cu
ajutorul unor buline colorate.
11. Discuþie pe baza sãrbãtorilor specifice evreilor, eventual despre religia lor.
La final
12. Joc „X” ºi „O”. Întrebãri pentru joc:
• Care este grupul etnic despre care am învãþat astãzi?
• Cum se numesc cei doi conducãtori ai evreilor în perioada cãlãtoriei lor prin deºert?
• Precizaþi un cuvânt din textul Cãlãtorie în deºert care are legãturã cu grupul etnic despre care am învãþat.
• Precizaþi o localitate din România în care locuiesc mai mulþi
evrei.
• Cum salutãm în limba ebraicã?
• Poporul evreu sãrbãtoreºte Crãciunul?
• Cum se numeºte religia evreilor?
• În ce direcþie se citeºte în limba ebraicã?
• Menþionaþi un simbol al poporului evreu.
13. Discuþie: Care este cel mai important lucru pe care l-aþi învãþat astãzi?
14. Încheierea lecþiei prin salut: ªalom.

Dupã lecþie:

15. Încercaþi sã vã scrieþi numele, de la dreapta la stânga, folosind litere
din alfabetul ebraic.
16. Povestiþi unui membru din familie ce aþi învãþat despre evrei.
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Exemplul nr. 2: Locuinþele noastre
Înainte de lecþie:

1. Obiectivele lecþiei:
a. explorarea asemãnãrilor ºi diferenþelor de naturã culturalã care
sunt vizibile la nivel de ambient (locuinþa, camera, curtea ºi grãdina)
b. exersarea capacitãþilor de analizã, sintezã ºi comparaþie
c. dezvoltarea unor valori ºi atitudini precum: acceptarea diversitãþii ºi sentimentul identitãþii ºi al apartenenþei.
2. Asiguraþi-vã cã elevii vor avea ocazia sã vadã cât mai multe feluri de
locuinþe. Modalitãþi prin care puteþi realiza acest lucru:
a. Realizaþi o excursie cu elevii într-o zonã cu influenþã etno-culturalã diferitã de cea în care locuiþi ºi faceþi cât mai multe fotografii în care sã surprindeþi locuinþe
b. Faceþi o plimbare scurtã cu elevii într-o zonã în care locuinþele
sunt diferite faþã de cele din imediata vecinãtate a ºcolii
c. Rugaþi prieteni cãrora le place sã cãlãtoreascã mult sã facã fotografii pentru dumneavoastrã
d. Cãutaþi imagini cu locuinþe cât mai diverse pe Internet ºi tipãriþi-le
e. Daþi-le, în prealabil, elevilor ca temã sã deseneze planul casei în
care locuiesc.

În timpul lecþiei:

La început
3. Adresaþi întrebãri elevilor ºi asiguraþi-vã cã toþi elevii au ocazia sã
rãspundã mãcar la una dintre întrebãri. Exemple de întrebãri:
a. Unde locuieºti?
b. Cum aratã casa ta?
c. Cum aratã curtea ta?
d. Unde locuieºte cel mai bun prieten al tãu?
e. Cum aratã casa lui?
4. Îndrumaþi elevii sã afiºeze planurile caselor desenate de ei pe pereþii
clasei.
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La mijloc
5. Anunþaþi elevii cã le veþi citi ceva despre locuinþe. Citiþi textul „Case
în care am locuit”.
6. Solicitaþi elevii sã coloreze cu culoarea preferatã toate cuvintele din
text care au legãturã cu locuinþele.
7. Întrebaþi elevii cum aratã locuinþa lor.
8. Cereþi elevilor sã meargã lângã planul casei desenat de ei ºi sã indice unde este camera în care locuiesc.
9. Moderaþi o conversaþie între elevi, cu întrebãri precum:
a. Ce asemãnãri existã între locuinþele prezentate în imaginile din
manual?
b. Ce deosebiri existã între locuinþele prezentate în imaginile din
manual?
c. Ce asemãnãri existã între locuinþele voastre?
d. Ce deosebiri existã între locuinþele voastre?
e. Ce case aþi vizitat?
10. Cereþi elevilor sã rãspundã întrebãrii din finalul textului („Tu în ce
case ai locuit?”) în forma care le place cel mai mult (vezi exerciþiul
4 din caietul elevului). Cereþi-le elevilor care au ales scrisoarea ºi
desenul sã lucreze individual, iar celor care au ales cântecul ºi mima
sã lucreze în grup. Verificaþi din când în când cum se descurcã fiecare ºi oferiþi-le sprijinul de care au nevoie. La final daþi elevilor ocazia sã citeascã o scrisoare, sã audã un cântecel, sã prezinte un desen
ºi sã realizeze exerciþiul de mimã.
La final
11. Adresaþi întrebãri precum:
a. Cum aþi dori sã arate locuinþa voastrã?
b. Cum ar arãta lumea dacã toate casele ar fi la fel?
c. Cum ne-am simþi într-o lume în care toate casele sunt la fel?

Dupã lecþie:

12. Colecþionaþi fotografii cu locuinþe mai ciudate din diferite colþuri ale
lumii: yahturi, locuinþe pe apã, locuinþe sub pãmânt, locuinþe suspendate etc.
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V.
Sugestii pentru evaluare
Portofoliul
Metoda recomandatã pentru evaluare este portofoliul. Prin portofoliu
înþelegem o colecþie sistematicã ºi organizatã dupã un anumit criteriu de
produse realizate de cãtre elevi, într-o unitate de timp datã. Unitatea de
timp poate varia, însã pentru a putea realiza eficient o evaluare formativã
a învãþãrii elevilor sugerãm semestrul ca unitate de timp. De-a lungul unui
semestru elevii au suficient timp pentru a acumula atât produse, cât ºi
schiþe/ciorne din etape intermediare ale realizãrii produselor. Încurajând
elevii sã introducã în portofolii ºi schiþe/ciorne din etapele intermediare,
îi încurajãm sã reflecteze ºi în timpul procesului de realizare a produselor
asupra adecvãrii acestora la obiectivele de învãþare urmãrite.
În evaluarea portofoliilor, la fel ca ºi în evaluarea oricãrei activitãþi de
învãþare din cadrul cursului, se va þine seama de cele cinci capacitãþi
mãsurabile, precizate în obiectivele opþionalului ºi în descriptorii de performanþã: învãþarea prin cooperare, gândirea de ordin superior, analiza,
sinteza ºi comparaþia, comunicarea eficientã ºi cunoºtinþele despre trãsãturile grupurilor etnice. Ponderea cea mai mare în evaluare o au criteriile
care þin de abilitãþi. Recomandãm ca transformarea performanþelor elevilor
în calificative sã se bazeze mai ales pe criteriile care þin de abilitãþi.
Portofoliile se pot realiza individual sau în grupuri mici. Pentru unele
teme se poate lucra cu întreaga clasã, iar anumite pãrþi se pot face individual. De exemplu, pentru tema „Harta multiculturalã” se poate realiza o
hartã a clasei, ºi fiecare elev poate avea harta lui, de dimensiuni reduse.
Harta clasei se completeazã pe mãsurã ce se parcurg lecþiile, în clasã. Hãrþile elevilor se completeazã individual, fie în clasã, fie acasã.
Realizarea unui portofoliu presupune o activitate complexã din partea
elevilor. Pentru a le celebra succesul, asiguraþi-vã cã munca lor va fi fãcutã publicã. De exemplu, pentru tema „Ziarul clasei: Curcubeu” o parte din
produse vor apãrea în ziar, iar ziarul se poate distribui în ºcoalã ºi la pãrinþi. Pentru alte teme, se pot realiza prezentãri orale ale portofoliilor sau
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expoziþii. Invitaþi din când în când ºi pãrinþii elevilor la aceste prezentãri
ºi expoziþii.
În formularea unei sarcini de lucru pentru portofoliu, se includ urmãtoarele elemente:
• Titlul portofoliului;
• Produsele (pe lângã cele solicitate de învãþãtori, elevii pot include ºi
produse la alegere);
• Sugestii de cum sã realizeze produsele ºi cum sã rezolve sarcinile de
lucru, precum ºi sugestii asupra surselor de informare;
• Criteriile dupã care se va face evaluarea portofoliului;
• Informaþii despre cum se va face prezentarea portofoliului;
• Timpul alocat.
Unele teme pentru portofoliu ar putea pãrea atractive, însã elevilor lear putea fi extrem de dificil sã le realizeze. De exemplu, o temã despre
„Personalitãþi” ale diferitelor comunitãþi etnice poate pãrea atractivã, însã
pentru elevii de clasa a III-a ºi a IV-a este extrem de dificil sã gãseascã
informaþii. Câteva criterii în alegerea temelor ar putea fi:
• Sã stimuleze elevii sã-ºi însuºeascã cu plãcere educaþia multiculturalã;
• Sã dea ocazia exersãrii abilitãþilor a cãror dezvoltare se urmãreºte
prin predare opþionalului „Educaþie multiculturalã”;
• Sã fie relevante pentru obiectivele opþionalului „Educaþie multiculturalã”;
• Sã fie creative ºi atractive;
• Sã se poatã realiza utilizând surse accesibile ºi multiple de informare (manualul, învãþãtorul, colegii, familia, comunitatea, biblioteca,
internetul etc.);
• Sã rãspundã, prin produsele solicitate, mai multor stiluri de învãþare: auditiv, vizual, scris-citit.
Redãm mai jos o listã cu teme ºi produse posibile pentru portofolii semestriale. Numãrul ºi tipul produselor pot fi adaptate în funcþie de interesele elevilor ºi specificul comunitãþii locale. Se pot alege între 3 ºi 7 produse ºi se
pot include ºi exerciþii din caietul elevului. Discutaþi cu elevii înainte de a
stabili temele pentru portofolii ºi daþi-le ocazia sã se implice ºi în alegerea
temelor ºi în stabilirea produselor ºi a criteriilor de evaluare a acestora.
Carte multiculturalã de literaturã
• Colecþie de legende, basme, poezii, proverbe, zicãtori din cultura
grupurilor etnice care trãiesc în România
• Citate din operele literare favorite
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• Desene care sã ilustreze opera literarã favoritã
• Copertã
• Prefaþã – eseu în care elevul se adreseazã cititorilor cãrþii
Cãlãtorii imaginare prin þarã
• Harta României
• Descrierea unor itinerarii posibile
• Ghid turistic al itinerarului ales, care sã cuprindã informaþii semnificative în legãturã cu grupurile etnice despre care se poate învãþa pe
acel traseu, precum ºi o listã de cuvinte utile
• O paginã cu impresii de cãlãtorie
Colecþii de blazoane
• Fotografii cu blazoane aflate pe clãdiri din oraº
• Explicaþia semnificaþiei simbolurilor de pe câteva blazoane
• Desene cu blazoane ale familiilor regale ºi nobiliare
• Desene cu blazoane ale clasei
• Desen cu blazon al familiei elevului
Comunitatea noastrã
• Fotografii ºi vederi cu localitatea elevilor
• Fotografii ale caselor din localitate care au elemente de arhitecturã
specifice unui grup etnic
• O poveste/legendã localã
• Harta turisticã a localitãþii
• Conturul localitãþii pe o foaie de bloc de desen, pe care elevii sã-l
completeze marcând obiectivele pe care le considerã ei importante
pentru comunitatea localã
• Explicaþia denumirii localitãþii
• Expresii ºi slogane pe care le utilizeazã în grupul de prieteni
Costume populare
• Fotografii reprezentând costume populare aparþinând diverselor grupuri etnice
• Fotografii cu motive care apar în cusãturi
• Pãrþi componente ale unui costum popular
• Note ºi observaþii dintr-o vizitã la muzee care expun costume populare
• Înregistrãri în scris ale discuþiilor cu persoane din familie în legãturã cu semnificaþii ale motivelor care apar în cusãturi
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• Desene realizate de ei ale unor costume populare pe care le-au vãzut
• Liste în care sã descrie elementele componente ale diferitelor porturi
• Desen cu un costum popular pe care l-ar purta la serbarea de sfârºit
de an
Dicþionar etnic
• Dicþionar al grupurilor etnice prezentate în manual, realizat dupã
modelul exerciþiului „Dicþionarul elevilor” descris în ghid (vezi
capitolul „Jocuri ºi activitãþi distractive cu întreaga clasã”)
• Explicaþia denumirii grupurilor etnice
• Colecþie de definiþii transcrise din mai multe dicþionare pentru
cuvinte precum: „multiculturalism”, „diversitate”, „comunitate”,
„etnie”, „minoritate”
• Definiþii ale sintagmei „grup etnic” culese de la membri ai familiei,
colegi de clasã, persoane din comunitate
• Decupaje din ziare ºi reviste unde apar cuvinte care denumesc grupuri etnice ce trãiesc pe teritoriul României
• Reorganizarea cuvintelor din manual pentru a realiza mini-dicþionare bilingve sau poliglote
Harta multiculturalã
• Conturul hãrþii României pe o foaie de bloc de desen
• Completarea hãrþii cu marcaje ale localitãþilor unde trãiesc mai mulþi
reprezentanþi ai diverselor grupuri etnice
• Legendã cu marcajele alese ºi grupul etnic cãruia îi corespund
• Pentru fiecare etnie, hãrþi de mãrimea unei foi de caiet, care sã aibã
marcate localitãþile unde trãiesc mai mulþi reprezentanþi ai unui
grup etnic
• Recensãmânt pe etnii al clasei/ºcolii/localitãþii
• Glosar cu denumirea localitãþilor prezentate în manual ºi grupurile
etnice care trãiesc în numãr mai mare într-o localitate
Membrii familiei
• Arborele genealogic al familiei
• Eseu cu titlul „De unde vin, unde doresc sã locuiesc”
• Fotografii cu persoanele pe care copilul le considerã ca fãcând parte
din familia sa
• Desen care sã reprezinte blazonul familiei în reprezentarea copilului
• Lista elementelor pe care le au în comun membrii familiei
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• Versuri ale cântecelor, poezii, proverbe pe care elevul le-a învãþat de
la membri din familia sa
• Povestea numelui membrilor familiei
• Dicþionar al familiei, dupã modelul exerciþiului „Dicþionarul elevilor” descris în ghid (vezi capitolul „Jocuri ºi activitãþi distractive cu
întreaga clasã”)
Obiceiuri ºi tradiþii
• Calendar al sãrbãtorilor religioase, populare sau naþionale pe etnii
• Înregistrãri în scris ale discuþiilor cu persoane din comunitatea localã în legãturã cu semnificaþii ale sãrbãtorilor celebrate în zonã
• Versuri ale cântecelor ºi colindelor care se cântã cu ocazia diferitelor
sãrbãtori
• Descrierea a douã–trei obiceiuri preferate
• Lista sãrbãtorilor celebrate în familie ºi/sau comunitatea localã
• Reþete de mâncãruri cu specific etnic
• Colecþie de frunze ºi seminþe ale diferitelor condimente utilizate în
bucãtãria diverselor grupuri etnice
Organizaþia grupurilor etnice pentru copii
• Listã cu numele elevilor care fac parte din asociaþie
• Numele asociaþiei ºi explicarea acestuia
• O paginã cu ideile pe care le promoveazã asociaþia
• O paginã cu reguli de funcþionare a asociaþiei
• Desen cu pagina web a asociaþiei
• Pliant de prezentare a asociaþiei
• O paginã cu drepturile copilului
• Scrisoare cãtre primarul localitãþii pentru a proteja drepturile copilului
• Scrisoare cãtre consiliul local pentru a sensibiliza opinia publicã
asupra diversitãþii etnice din localitate
Religii
• Dicþionar al religiilor grupurilor etnice care apar în manual
• Listã cu asemãnãri ºi deosebiri între religii
• Fotografii ale diferitelor lãcaºe de cult din localitatea lor
• Listã cu obiectele de cult pe care le au în casã
• Textul rugãciunii favorite
• Listã cu cãrþile de cãpãtâi pentru diferite religii
• Citate din textele importante ale diferitelor religii
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• Desene cu simboluri spirituale ºi religioase
• Eseu cu titlul „Ce învãþãm din religie”
Ziarul clasei: „Curcubeu”
• Pot apãrea 2 numere pe semestru
• Lista membrilor echipei de redacþie
• Descrierea rubricilor ziarului (articole care prezintã grupuri etnice,
interviuri, creaþii artistice, poºta redacþiei etc.)
• Articolele la a cãror scriere a contribuit elevul
• Comentarii de „critic multicultural” al ziarului
• O paginã cu impresii de cititor

Sugestii pentru notare
În notarea elevilor care urmeazã cursul de educaþie multiculturalã se va
pune accent pe domeniul abilitãþilor. Câteva sugestii pentru stabilirea
notelor elevilor:
• Evaluaþi ceea ce urmãriþi prin obiectivele de predare.
• Verificaþi constant descriptorii de performanþã sugeraþi de autorii
programei de educaþie multiculturalã.
• Acordaþi 70% din notã pentru demonstrarea de competenþe din
domeniul abilitãþilor ºi doar 30% din notã pentru demonstrarea de
competenþe din domeniul cunoºtinþelor.
• Nu daþi notã pe competenþele din domeniul valorilor ºi atitudinilor,
dar recompensaþi-le întotdeauna când apar prin: laude, încurajãri,
stimulente, diplome, premii speciale.
• Explicaþi-le elevilor care este motivul pentru care au luat o anumitã
notã ºi ce pot face pentru a putea obþine o notã mai bunã data viitoare.
• Implicaþi elevii în evaluare ºi notare ori de câte ori este posibil.

Concluzie
Filosofia pe care se bazeazã concepþia cursului de educaþie multiculturalã ºi a auxiliarelor pentru predarea acestuia este una extrem de simplã:
suntem diferiþi, dar trãim împreunã. Dacã am avea un singur fel de fructe
sau un singur fel de legume hrana noastrã ar fi foarte sãracã. Diversitatea
înseamnã bogãþie.
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Anexa 1

Fotocopiabile cu alfabete
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Alfabetul albanez

Exemplu de text:
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe
ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

Alfabetul armean

Exemplu de text:

Alfabetul bulgăresc

Exemplu de text:
Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и
съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Alfabetul ceh

Exemplu de text:
Všichni lidé se rodí svobodní a sobĕ rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a
svĕdomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Alfabetul croat

Exemplu de text:
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena
razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.

Alfabetul evreiesc
Exemplu de text fără vocale:

Exemplu de text cu vocale:

Scris de mână:

Alfabetul german
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
a

be

ce

de

e

ef

ge

ha

i

en

o

pe

ku

er

es

te

u

vau

Jj Kk Ll Mm
jot

ka

el

em

ve

iks

üpsilon

zet

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Exemplu de text:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Alfabetul grecesc

Exemplu de text:

Alfabetul italian
Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Ll Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Zz

a

enne

bi

o

ci

pi

di

cu

e

erre

effe

esse

gi

ti

acca

u

i

vi/vu

elle

emme

zeta

Exemplu de text:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Alfabetul macedonean
А, а
Б, б
В, в
Г, г
Д, д

Ѓ, ѓ
Е, е

Ж, ж
З, з
Ѕ, ѕ
И, и
Ј, ј
К, к
Л, л
Љ, љ
М, м

А, а
B, b
V, v
G, g
D, d

Н, н
Њ, њ
О, о
П, п
Р, р

N, n
Niă, niă
O, o
P, p
R, r

J, j
Z, z
Dz, dz
I, i
Iă, iă
C, c
L, l
Liă, liă
M, m

Ќ, ќ
У, у
Ф, ф
Х, х
Ц, ц
Ч, ч
Џ, џ
Ш, ш

Chiă, chiă
U, u
F, f
H, h
Ţ, ţ
Ci, ci
Dj, dj
Ş, ş

Ghiă, ghiă
E, e

С, с
Т, т

S, s
T, t

Alfabetul maghiar

Exemplu de text:
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és
lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

Alfabetul polonez

Exemplu de text:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Alfabetul românesc

Exemplu de text:
Toate ﬁinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
a

ă

â

be

ce

de

e

p

pe

re/er

se/es

fe/ef ghe/ge ha/haş

i

Îî
î

Jj Kk
je

ka

ics

zet

Ll MmNn Oo Pp Rr Ss Şş Tt Ţţ Uu Vv Xx Zz

le/el me/em ne/en

şe

te

ţe

u

ve

raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.

Alfabetul rom
A a B b C c Ć ć Ćh ćh D d E e F f G g H h I i
a

be

ţ

ce/ci che/ chi

de

e

fe/ef ghe/ge ha/haş

i

Jj Kk Ll
i

c

le/el

v

ch

je

Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Źź
me/em ne/en

p

pe

c

re/er se/es

şe

te

u

ve

Alfabetul rusesc

Exemplu de text:
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Alfabetul rutean
Aa

Бб

Bв

Гг

Дд

Ee

Єє

Жж

Нн

Oo

(Aa)

(Bb)

(Vv)

(Gg)

(Dd)

(Ee)

(Ee)

(Ii)

(Îî)

(Iscurt)

(Cc)

(Ll)

(Mm)

(Nn)

(Uu)

(Ff)

(Hh)

(Ţţ)

(CIci)

(Şş)

Ии
Тт

(Tt)

Ыы
Уу

Йй

Фф

Кк

Хх

Лл

Цц

Мм
Чч

Шш

Зз

Іі

Їϊ

(Jj)

(Zz)

(Ii)

(IIii)

(Oo)

(Pp)

(Rr)

(Ss)

(IAia)

(semn
moale)

Щщ

Пп

Юю

(ŞCIşci) (IUiu)

Рр

Яя

Cc
Ьь

Alfabetul sârbesc

Exemplu de text:
Cвa људскa бићa рaђajу сe слoбoднa и jeднaкa у дoстojaнству и прaвимa. Oнa су oбдaрeнa
рaзумoм и свeшћу и трeбa jeдни прeмa другимa дa пoступajу у духу брaтствa.

Alfabetul slovac

Exemplu de text:
Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dostőjnosti a práv. Sú obdarení
rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.

Alfabetul tătar

Exemplu de text:
Barlıq keşelär dä azat häm üz abruyları häm xoquqları yağınnan tiñ bulıp tualar. Alarğa aqıl häm
woclaí birelgän häm ber-bersenä qarata tuğanarça monäsäbättä bulırğa tieşlär

Alfabetul turcesc

Exemplu de text:
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Alfabetul ucrainean

Exemplu de text:
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені
розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Alfabetul arab

Exemplu de text:

Alfabetul chinezesc
Exemple de caractere:

Exemplu de text:

Anexa 2

Nume ºi semnificaþii
Alegerea numelui este, pentru multe culturi, o adevãratã artã. Mulþi
pãrinþi aleg nume pentru copiii lor dupã semnificaþia pe care acestea o au.
Abel [ebraicã] hebel = respiraþie
Adam [ebraicã] om; [asirianã]
adamu = a face; [ebraicã] adam
= a fi roºu; [ebraicã] adamah =
pãmânt
Adela [germanã] adel = nobil
Adelaida [germanã] Adalheidis:
adel = nobil + heid = fel, tip
Adelina – Variantã a numelui
Adela
Adina [ebraicã] delicat, subþire
Adolf [germanã] Adelwolf = lup
nobil
Adria – Formã a numelui Adriana
Adrian – Provine de la Hadrianus
= din Hadria, oraº din Nordul
Italiei
Agata [greacã] agathos = bun
Aglaia [greacã] splendoare,
frumuseþe
Agnes [greacã] hagnos = cast
Agneta – Provine din numele
Agnes.
Ahmed [arabã] de încredere
Aimée [francezã] iubit
Alan [bretonã] pietricicã sau
frumos

Albert [germanã] Adelbrecht =
nobilime strãlucitã
Alexandru [greacã] Alexandros =
apãrãtorul; alexein = a apãra, a
veni în ajutor
Alfons [germanã] gata de luptã
Alfred [engleza veche] elf =
spiriduº + red = sfat
Ali [arabã] sublim, elevat.
Alice [francezã] – Forma scurtã a
numelui Adelais, ce provine din
Adelaida.
Alin [românã] – Varianta
româneascã a lui Alan.
Alina [arabã] nobil
Amalia [germanã] amal = muncã
Amanda [latinã] amando = îndrãgit
Ambra [arabã] chihlimbar, auriu
Amelia – Formã a numelor Amalia
sau Emilia
Amza [arabã] hamuza = puternic,
sigur
Ana [ebraicã] channah = favoare,
milã
Anabella – Combinaþie a numelor
Ana ºi Bella.
Anamaria – Combinaþie a numelor
Ana ºi Maria.
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Anastasie / Anastasia [greacã]
anastasios = înviere
Anatol [greacã] anatole = rãsãrit
Anca [românã] – Formã a numelui
Ana
Andra – Formã a numelui
Andreea.
Andrei [greacã] provine din
Andreas, aner = al omului
Andromeda [greacã] a te gândi la
un om
Anemona [greacã] anemos = vânt
Aneta – Formã a numelui Ana
Angela [greacã] angelos = mesager
Anita – Formã a numelui Ana.
Anton / Antonela [greacã] anthos =
floare
Antigona [greacã] anti = împotriva
+ gone = naºtere
Afrodita [greacã] apãrut din
spumã
Apollo / Apolonia [greacã] apelo =
putere sau apollumi = a
distruge
Areta [greacã] arete = virtute
Ariadna [greacã] cel mai sfânt: ari
= cel mai, adnos = sfânt
Arina – Variantã ruseascã a
numelui Irina.
Aristide [greacã] cel mai bun fel:
aristos = cel mai bun + eidos =
fel
Arcadie [greacã] arktos = urs
Armand [germanã] om înarmat.
Varianta franceza a numelui
german Herman: heri = armã +
man = om
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Arnold [germanã] putere de vultur.
Compus din elementele arn =
vultur + wald = putere
Arpad [maghiarã] sãmânþã
Arthur [celticã] art = urs + viros =
om
Astrid [norvegianã] – Varianta
modernã a numelui Astrith: ass
= zeu + fríðr = frumos
Atanasie [greacã] athanasios =
nemuritor: a = negaþie +
thanatos = moarte
Atena [greacã] ather = ascuþit +
aine = rugãciune
Attila [gotic] atta = tatã
August / Augustin [latinã] augere =
a creºte, mare, venerabil
Aura = aurã (luminã distinctã)
Aurel / Aurelian [latinã] aureus =
aurit
Aurora [latinã] zori de zi
Avram [ebraicã] hamon = tatãl
celor mulþi
Bálint [maghiarã] – Variantã a
numelui Valentin
Baltazar [fenicianã] protejaþi-l pe
rege
Baptist [greacã] baphein = a
scufunda, botez
Barbara [greacã] barbaros = strãin
Bartholomeu [ebraicã] brãzdat
Beatrice – Varianta numelui
Beatrix
Beatrix [latinã] cãlãtor
Benedict [latinã] binecuvântat
Bernard [germanã] bern = urs +
hard = curajos, puternic
Berta [germanã] beraht = faimos,
strãlucit

Bertold [germanã] înþeleptul
conducãtor; beraht = strãlucit +
wald = putere
Bianca [italianã] alb
Bogdan [slavã] dar de la
Dumnezeu; bog = Dumnezeu +
dan = dar
Boris – Forma scurtã a numelui
Borislav; [turcã] scurt sau lup.
Brad [englezã] board = larg, mare
Brian [celtã] bruaich = deal sau bri
= puternic
Brigit [irlandezã] înalta zeiþã
Camelia [latinã] enoriaº
Carina [greacã] mic ºi drag
Carmen [spaniolã] = cântec
Carol / Carolina [germanã] om;
[englezã] colind
Cazimir [slavã] a distruge pacea;
kazic = a distruge + mir = pace
Casandra [greacã] kekasmai = a
strãluci + aner = om
Casian / Casiana [latinã] cassus =
gol
Cãtãlin / Cãtãlina – Variantã a
numelui Ecaterina
Cecilia [latinã] caecus = orb
Celestina [latinã] calelestis =
ceresc
Celina – Variantã a numelui Selena
sau prescurtare de la Marcelina
Celine – Prescurtare a numelui
Marcelina
Cezar / Cezara / Cezarina [latinã]
caesaries = pletos
Chris – Prescurtare a numelui
Cristopher sau Cristian
Cristian / Cristina [latinã] creºtin

Cristofer [greacã] purtându-L pe
Hristos; Christos = Heistos +
pherein = a purta.
Ciprian [latinã] din Cipru
Clara [latinã] clarus = clar,
luminos
Claudiu [latinã] claudus = ºchiop
Clement [latinã] clemens = milã,
compasiune
Cleopatra [greacã] gloria tatãlui;
kleos = glorie + patros = a
tatãlui
Constantin / Constantina /
Constanta [latinã] constans =
constant, stabil
Consuela [spaniolã] consolare
Cora [greacã] – Variantã a numelui
Corina
Corina [greacã] kore = fecioarã
Cornel / Cornelia [latinã] cornu =
corn
Cosma / Cosmin / Cosmina
[greacã] kosmos = ordine,
decenþã
Dacia / Daciana [latinã] din Dacia
Damian [greacã] daman = a
domestici
Dan / Dana – Prescurtare a
numelui Daniel
Daniel / Daniela [ebraicã] El a
judecat, Dumnezeu este
judecãtorul meu
Dafne [greacã] dafin, laur
Daria – Varianta din persanã,
Dârayavahush: dâraya = a
poseda + vahu = bine
David [ebraicã] iubit, îndrãgit
Delia [greacã] din Delos, o insulã
greceascã
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Delicia [latinã] deliciae = deliciu,
plãcere
Dalila [ebraic] delicat
Demostene [greacã] vigoarea
poporului; demou = al
poporului + sthenos = vigoare,
putere
Denis – Variantã a numelui
Dionisie
Desdemona [greacã] dysdaimon =
farã noroc
Desideriu [latinã] desiderium = a
dori
Despina [greacã] amantã, iubitã
Diana dues = divin, ceresc
Dina [greacã] puternic
Dita [cehã] dar scump
Dionisie [greacã] Dios = al lui
Dumnezeu + Nysa = numele
unui munte
Doina [românã] cântec românesc
Dominic / Dominica [latinã]
Dominicus = al Domnului
Dora – Prescurtare de la Teodora
Dorin / Dorina [greacã] doros =
dar; [francezã] auriu
Dorothea [latinã] Dorotheos =
darul lui Dumnezeul: doron =
dar + theos = Dumnezeu
Doru [românã] dor
Drãgan – Variantã a numelui
Dragomir
Dragomir [slavã] valoros ºi paºnic;
dorogo = valoros, de preþ + mir
= pace
Dragoº – Variantã a numelui
Dragomir
Dumitru [greacã] pãmântul mamã;
de = pãmânt + meter = mamã
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Ecaterina [greacã] katharos = pur;
hekateros = amândoi sau de la
numele zeiþei Hecate
Edgar [englezã] ead = bogat,
binecuvântat + gar = suliþã
Edith [nordic] dar scump
Edmond [englezã] ead = bogat,
binecuvântat + mund = protector
Eduard [englezã] ead = bogat,
binecuvântat + weard = garda,
apãrãtor
Eleonora [germanã] – Variantã a
numelui Elena; [greacã] luminã
Elena [greacã] helene = torþã, foc
sau selene = lunã
Eliana [greacã] helios = soare
Elisabeta [ebraicã] Elisheba =
Dumnezeu în jurãmântul meu
Eliza – Variantã a numelui
Elisabeta
Ella [germanã] ali = altul
Elvira [germanã] totul e adevãrat;
al = tot + wer = adevãrat
Emanuel [ebraicã] Dumnezeu este
cu noi
Emeric [germanã] reguli de muncã
Emil / Emilia / Emilian [latinã]
aemulus = rival
Emma [germanã] ermen = întreg,
universal
Emanoil – Variantã a numelui
Emanuel
Eric / Erica [norvegianã] ei =
veºnic + rikr = conducãtor
Ernest [germanã] eornost =
seriozitate, onestitate
Esmeralda [spaniolã] smarald
Estela [francezã] stella = star

Eugen / Eugenia [greacã] eugenes =
bine nãscut; eu – bun + genes =
nãscut
Eufrosina [greacã] bucurie
Eusebiu [greacã] eusebes = pios
Eve [ebraicã] chavah = a respira
sau chayah = a trãi
Evelina [latinã] avis - pasãre
Fabian [latinã] faba = fasole
Felix / Felicia [latinã] de succes,
norocos
Ferdinand [germanã] fardi =
cãlãtorie + nand = gata, pregãtit
Filip [greacã] philos = prieten +
hippos = cal
Fiona [galezã] alb
Flavia / Flavius / Flavian [latinã]
auriu sau blond; flavus = galben
Flora / Floarea / Florica [latinã]
flos = floare
Florenta / Florentin / Florentina
[latinã] florens = prosper,
înfloritor
Florian / Florin [latinã] flos =
floare
Francisc [latinã] Franciscus =
francez
Frederic / Frederica [germanã] frid
= pace + ric = conducãtor,
putere
Gabriel / Gabriela [ebraicã]
Gabriyel = omul puternic al lui
Dumnezeu
Gáspár [maghiarã] – Provine de la
numele rocii Jasp [persanã]
trezorier
Gavril – Variantã a numelui
Gabriel
Genoveva [galezã] femeie din trib

Ghenadie [greacã] gennadas =
nobil, generos
George [greacã] georgos = fermier,
lucrator al pãmântului; ge =
pãmânt + ergon = muncã
Gerald [germanã] stãpânul
suliþelor; ger = suliþã + wald =
putere
Gerard [germanã] ger = suliþã +
hard = puternic, curajos
Gertrude [germanã] suliþa puterii;
ger = suliþã + truþ = putere
Gilbert [germanã] garanþie
strãlucitã; gisel = garanþie,
angajament + beraht = luminos
Gilda [germanã] gild = sacrificiu
Gil [latinã] cãpriþã
Gina – Variantã a numelui
Georgiana; [japonezã] argintiu
Gioconda [latinã] Jucunda = fericit
Giselle [germanã] garanþie
Giulia – Variantã a numelui Iulia
Giuseppe – Varianta italianã a
numelui Iacob
Gloria [latinã] glorie
Goran [slavã] muntean
Gratian [latinã] gratus = graþie
Grigore [greacã] gregoros = atent
Greta – Variantã a numelui
Margareta
Gyula [maghiarã] – Variantã a
numelui Iuliu
Gyuri [maghiarã] – Variantã a
numelui Gheorghe
Harald [scandinavã] – Variantã a
numelui Harold
Harold [englezã] conducãtorul
oºtii; here = armatã + weald =
conducãtor
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Harieta – Provine de la numele
Henry
Hasan [arabã] bun, frumos; hasuna
= a fi bun
Hector [greacã] echein = a poseda,
a avea
Heidi – Varianta elveþianã a
numelui Adelaida
Helga [norvegianã] heilagr =
prosper, de succes
Heliodor [greacã] Heliodoros =
darul soarelui
Helmut [germanã] helm = cascã +
muot = minte
Henry [germanã] Heimerich =
stãpânul casei; heim = casã +
ric = putere
Herbert [germanã] heri = armatã +
beraht = strãlucit
Hermes [greacã] stâlpi de piatrã
Hildegard [germanã] hild = luptã +
gard = încercuire
Horatiu [latinã] hora = orã
Hortensia [latinã] hortus = grãdinã
Hussein – Variantã a numelui
Hassan
Iacob [ebraicã] Ya’aqob - înlocuitor
Iancu [românã] – Variantã a
numelui Ion
Ibolya [maghiarã] violetã
Ida [germanã] id = muncã, lucru
Ignatiu [latinã] ignis - foc
Ildikó [maghiarã] – Varianta
ungureasca a numelui Hilda
[germanã] hild = luptã
Ileana [românã] – Variantã a
numelui Elena
Ilie / Ilinca [ebraicã] Eliyahu =
Dumnezeul meu este Yahweh
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Ilona [maghiarã] – Varianta
ungureascã a numelui Elena
Imre [maghiarã] – Varianta
maghiarã a numelui Emeric
Ingrid [norvegianã] Ing este
frumoasã (Ing era numele unei
zeitãþi nordice)
Inocentiu [latinã] innocens =
nevinovat
Ioachim [ebraicã] stabilit de
Dumnezeu
Iolanda [francezã] violante =
violet
Ion / Ioan / Ioana [ebraicã]
Yochanan = Dumnezeu este
milos
Iosif [ebraicã] cel care va adãuga
Irimia [ebraicã] Yirmeyahu =
Dumnezeu s-a ridicat
Irina [greacã] eirene = pace
Iris [greacã] curcubeu
Isac [ebraicã] Yitschaq = cel care
râde
Isabela [ebraicã] fiica lui Baal.
Variantã a numelui Elisabeta
Isolda [galezã] frumos
Iudith [ebraicã] Yehudit = femeie
din Iudeea
Iulia / Iuliu / Iulian / Iuliana /
Julieta [greacã] oulos = bãrbos
Iustin / Iustina [latinã] just, drept
Ivan – Varianta slavã a numelui
Ion
Ladislau – Variantã a numelui
Vladislav
Lala [slavã] lalea
Larisa [greacã] lerisai = cetate,
citadelã

László [maghiarã] – Varianta
ungureascã a numelui Vladislav
Laura / Laurenþiu [latinã] laurus =
lauri
Lena – Variantã a numelui Elena
Leo [latinã] leu
Leon [greacã] leu
Leonard [germanã] leu curajos;
leon = leu + hard = curajos
Leonida [greacã] leon = leu
Leontin / Leontina [latinã] –
Variantã a numelui Leo
Leopold [germanã] liut = popor +
bald = îndrãzneþ
Letitia [latinã] bucurie, fericire
Lidia [greacã] din Lidia, o regiune
din Asia Micã
Liliana [latinã] lilium = crin
Linda [spaniolã] frumoasã
Lisa – Variantã a numelui Elisabeta
Livia [latinã] liveo = a invidia sau
lividus = invidios
Lolita [spaniolã] – Variantã a
numelui Lola
Lorena – Variantã a numelui Laura
Lubomir [slavã] lub = dragoste +
mir = pace
Luca [greacã] Loukas = din
Lucania, o regiune din Italia
Lucia / Lucian [latinã] lux =
luminã
Ludmila [slavã] în favoarea
poporului; lud = popor + mil =
milã, favoare
Ludovic [germanã] Hludwig =
luptãtor de seama; hlud = faimã
+ wig-luptãtor
Luminiþa [românã] luminã

Macarie [greacã] makaros =
binecuvântat
Mãdãlina – Variantã a numelui
Magdalena
Magda – Variantã a numelui
Magdalena
Magdalena = din Magdala (un sat
din Galileea)
Mahomed [arabã] hamida = a
lãuda
Maia [latinã] mare
Manole – Variantã a numelui
Emanuel
Manuel / Manuela – Variantã a
numelui Emanuel
Mara [ebraicã] amar; [maghiarã]
Varianta numelui Maria
Marc [latinã] Mars = zeul Marte
Marcel – Variantã a numelui Marc
Margareta [greacã] mãrgãritar, perlã
Margo / Margot – Variantã a
numelui Margareta
Maria / Marica / Maritza [ebraicã]
mare de amãrãciune,
[egipteanã] iubit
Mariana / Marian – Combinaþie
între Maria ºi Ana
Marilena – Combinaþie între Maria
ºi Elena
Marin [latinã] marinus = al mãrii
Marius [latinã] Mars = zeul Marte
Marlene – Combinaþie între Maria
ºi Magdalena
Marta [ebraicã] stãpâna casei,
doamnã
Martin [latinã] Mars = zeul Marte
Matei [ebraicã] Mattithyahu = dar
de la Dumnezeu
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Matilda [germanã] macht = putere
+ hild = luptã
Maura [galezã] mór = mare;
[latinã] brunet
Max – Prescurtare de la
Maximilian
Maximilian [latinã] maximus = cel
mai mare
Medeea [greacã] a pondera sau
isteþ
Melania [greacã] melaina = negru,
întunecat
Melisa [greacã] albinã
Mercedes [spaniolã] compasiune,
milã
Mica – Prescurtare de la Mihaela
Mihai / Mihail / Mihaela [ebraicã]
Miyka’el = cine este ca
Dumnezeu?
Milena [slavã] mil = milã
Mimi – Prescurtare de la Maria
Minerva [latinã] inteligentã
Mira [sanscritã] prosper; [latinã]
myrra = mir
Mirabela [latinã] mirabilis =
minunat
Miranda [latinã] mirandus =
minunat, admirabil
Mircea [slav] mir = pace
Mirela [provensalã] mirar = a
admira
Miriam [ebraicã] variantã a
numelui Maria
Miroslav [slav] mir = pace + slav =
slavã, glorie
Mona / Monica [latinã] moneo =
sfãtuitor
Moise [egipteanã] mes = fiu
Mustafa [arabã] alesul
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Nadia – Variantã a numelui rusesc
Nadejda = speranþã; [arabã]
primul
Nadine – Variantã a numelui
Nadia
Nana [japonezã] mãr
Naomi [ebraicã] No’omi = neplãcut
Napoleon [germanã] Nibelungen =
copiii ceþii
Narcis / Narcisa [greacã] narke =
somn, amorþit
Nastasia – Variantã a numelui
Anastasia
Natalia [latinã] Natalia = ziua de
Crãciun
Nazarie [latin] Nazarius = din
Nazareth
Nicolae [greacã] victoria
poporului: nike = victorie +
laos = popor
Nicodim [greacã] victoria
poporului: nike = victorie +
demos = popor
Nikita [latinã] Aniketos =
invincibil
Nona [latinã] al nouãlea
Nora – Variantã a numelui
Eleonora
Oana – Variantã a numelui Ioana
Octavian [latinã] al optulea
Odette [germanã] od = noroc,
avere
Ofelia [greacã] ophelos = ajutor
Oleg / Olga [norvegianã] heilagr =
prosper. Varianta ruseascã a
numelui Helga
Olimpia [greacã] Olympus =
muntele zeilor

Oliver / Olivia [germanã] Alfihar =
armata de spiriduºi; [latinã]
oliva = mãslin
Oreste [greacã] orestais = muntean
Orlando – Variantã a numelui
Roland
Oscar [galezã] os = cerb + cara =
iubit; [engleza veche] os = bun
+ gar = suliþã
Otto [germanã] od = noroc, avere
Ovidiu [latinã] ovis = oaie
Pamela [greacã] dulceaþã; pan = tot
+ meli = miere
Partenie [greacã] parthenos =
fecioarã
Pascal [latinã] Pascha = Paºte
Patricia / Patriciu / Patrick [latinã]
patricius = nobil, aristocrat
Paul [latinã] paulus = mic, umil
Pavel – Varianta slavã a numelui
Paul
Pepe – Prescurtare spaniolã a
numelui Iosif
Petru / Petronela [greacã] petros =
piatrã
Polixenia [greacã] polloi = mulþi +
xenoi = strãini
Rada / Radu / Radovan [slav] rad
= fericit
Radomil [slav] rad = fericit + mil =
milã
Radoslav [slav] rad = fericit + slav
= slavã, glorie
Raisa [greacã] rhaion = mai
relaxat; [idiº] trandafir
Ramon / Ramona – Varianta
catalanã a numelui Raymond
Randolf [germanã] rand = muchie
+ wolf = lup

Rafael [ebraicã] Repha’el =
Dumnezeu a vindecat
Raul – Varianta spaniolã a
numelui Randolf
Raymond [germanã] Reginmund:
ragin = sfat + mund = protector
Razvan – Variantã a numelui
Radovan. Nume adus din India
de cãtre þigani, însemnând
aducãtor de veºti bune”; [rus]
razvati = a cãuta un sens, un
înþeles
Renata [latinã] renãscut
René – Varianta francezã a
numelui Renata
Reynold [germanã] Reginold: ragin
= sfat + wald = putere
Richard [germanã] ric = putere +
hard = curajos
Robert [germanã] hrod = faimã +
beraht = strãlucitor
Robin – Variantã a numelui Robert
Rodica [slav] rod = fertil, rodnic
Roger [germanã] hrod = faima +
ger = suliþã
Roland [germanã] hrod = faimã +
land = pãmânt
Romeo [latinã] trecãtor prin Roma
Rosa [latinã] trandafir
Rosalia [latinã] trandafir
Rosalinda [germanã] hros = cal +
linde = blând; [latinã] trandafir
frumos
Roxana [persanã] zori de zi
Rudolf [germanã] hrod = faima +
wolf = lup
Rupert – Variantã a numelui
Robert
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Ruxandra – Variantã a numelui
Roxana
Sabina [latinã] locuitoare a unei
regiuni centrale din Italia
Sabrina [galezã] Severn – râu din
Þara Galilor
Salomea [ebraicã] shalom = pace
Samanta – Variantã a numelui
Samuel; [ebraicã] ascultãtor
Samson [ebraicã] Shimshon =
soare
Samuel [ebraicã] Shemu’el =
numele lui Dumnezeu sau
„Dumnezeu a auzit”
Sanda / Sandra / Sandu / Sasha –
Prescurtare de la Alexandra /
Alexandru
Saul [ebraicã] sha’ul = cerut,
solicitat
Sebastian [latinã] din Sebastia, un
oraº din Asia Micã; [greacã]
sebastos = venerabil
Selena [greacã] lunã
Septimiu [latinã] al ºaptelea
Serafina [ebraicã] seraphim – de
foc
Serena [latinã] senin, liniºtit
Sergiu [latinã] servitor
Sever / Severin [latinã] dur,
autoritar
Sidonia [latinã] din Sidon, un oraº
fenician
Sigismund / Sigmund [germanã]
sige = victorie + mund =
protector
Silvestru [latinã] pãdurean
Silvia [latinã] silva = lemn, pãdure
Simion / Simon / Simona [ebraicã]
shim’on = a asculta
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Sofia [greacã] înþelepciune
Solomon [ebraicã] shalom = pace
Sonia – Variantã a numelui Sofia
Sofronie [greacã] sophron = autocontrol
Sorin / Sorina [românã] soare.
Nume tipic românesc
Sorel [germanã] acru
Spiridon [latinã] spiritus = spirit
Stamate [greacã] stamato = a opri,
stop
Stan / Stanislav [slav] stan =
guvernare, putere + slav = slavã
ªtefan / ªtefania [greacã]
stephanos = coroanã
Stela [românã] stea
Stelian [greacã] stylos = stâlp
Suzana [ebraicã] shushan = crin,
trandafir
Svetlana [slav] svet = luminã
Tamara [ebraicã] date din palmã
Temistocle [greacã] themistokles =
gloria legii: themistos = a legii +
kleos = putere, glorie
Teodor / Teodora [greacã]
Theodoros = dar de la Dumnezeu
: theos = Dumnezeu + doron =
dar
Teofil [greacã] prieten al lui
Dumnezeu; theos = Dumnezeu
+ philos = prieten
Tereza [greacã] theros = varã sau
therizein = a strânge roadele
Teodosie [greacã] theos =
Dumnezeu + dosis = dãruit
Tiberiu / Tibor [latinã] de la Tibru,
râul ce trece prin Roma
Timotei [greacã] timan = a onora +
theos = Dumnezeu

Titus [latinã] titulus = titlu de
onoare
Titzian / Titziana – Variantã a
numelui Titus
Toma [ebraicã] te’oma = geamãn
Tristan [celtic] Drystan: drest =
rãscoalã, tumult; [latinã] tristus
= trist
Tudor [celtic] teutorigos =
conducãtorul poporului
Vadim – Variantã a numelui
Vladimir
Valentin / Valentina [latinã] valens
= puternic, viguros
Valeria / Valeriu / Valerian [latinã]
valere = a fi puternic
Valter [germanã] wald =
conducãtor + heri = armatã
Vanda [slav] cãlãtorie
Varvara – Variantã a numelui
Barbara
Vasile [greacã] basileus = rege
Vera [rusã] credinþã; [latinã] verus
= adevãr
Verona – Numele unui oraº din
Italia
Veronica [greacã] pherenike = a
aduce victoria: pherein = a
aduce + nike = victorie; [latinã]
vera icon = imagine realã
Vespasian [latinã] vesper = vest
sau searã; vespa = viespe
Victor [latinã] victorie
Vincent [latinã] vincere = a cuceri

Viola / Violeta [latinã] violet
Viorel / Viorica [românã] de la
numele florii viorea
Virgil – Nume român
Virginia [latinã] virgo = virginã,
fecioarã
Vitalie [latinã] vitalis = vital, al
vieþii
Viviana [latinã] vivus = viu
Vlad [slav] volod = putere
Vladimir [slavã] volod = a
conduce, putere + mer = mare,
faimã sau mir = pace
Wilhelm / William [germanã] wille
= voinþã, dorinþã + helm =
protecþie
Wolfgang [germanã] wolf = lup +
gang = cale
Xenia [greacã] ospitalitate
Yuri – Varianta ruseascã a numelui
George
Yvonne [germanã] arc
Zaharia [ebraicã] Zekaryah =
Dumnezeu îºi aminteºte
Zenovia [greacã] Viaþa lui
Dumnezeu: Zeno = Dumnezeu +
bios = viaþã
Zinaida [greacã] Zenais = derivat
din Zeus = Dumnezeu
Zoe [greacã] viaþã
Zoltán [greacã] provine din zoe =
viaþã; [turcã] sultan
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Anexa 3

Soluþii ale jocurilor propuse
în „caietul de exerciþii”
Armenii
3. Completeazã rebusul dupã definiþiile de mai jos, apoi scrie

cuvintele din pãtrãþelele numerotate în rândul de jos pentru
a descoperi un cuvânt armean.
• Cum se numeau cei doi fraþi?
• Lângã ce oraº au construit mãnãstirea?
• Cum se numeºte oraºul Gherla în limba armeanã?
• Care este numele mãnãstirii construite de cei doi fraþi?
• Unde / pe ce au ridicat cei doi fraþi biserica?
D
S
A
H
D
P
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O
U
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A
E
1

A

4

2
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G
A
R

A
E
E
I
L
3

E

4

V
A
N
G

5

V

5

A
V
O
A

K
A
P
D

I

A

O
A

L
R

N

2
1

I
3

S

Cehii
2. Rezolvã urmãtorul rebus ºi vei afla ce spun cehii înainte sã

mãnânce. Încercuieºte cuvintele care apar în poveste, dupã
care citeºte literele rãmase.
d

o

b

r
o

u

–

c

h
u

Poftã bunã! – Dobrou chut!

t

Croaþii
5. Cautã cuvintele croate din rebusul urmãtor. Foloseºte

manualul!
A

D I V K A

H P A R E V
C

D
A H O J

Cuvintele gãsite: mladic,
dobar dan, zdravo,
djevojka.

I D O B R Y D E N E
C

Z

M L A D I

V
M

O

A

J

D O B A R D A N

K

R

C

V

C

O

I

A
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Germanii
1. Dacã rezolvi corect rebusul vei afla care este numele Sibiului

în limba germanã.
1. Râul din poveste
2. Salut în limba germanã
3. Învãþãtor
4. Fatã
5. Învãþãtoare
6. Locul unde au fost aduºi copiii de flãcãul cu flautul fermecat
W
H
L
M4
L
T8

E
A2
E3
A
E
R

S1
L
H
D5
H6
A

E
L
R
C
R
N

H

E

R

M

6

3

9

4

R9
O
E
H
E
S

R
E
R
I

A

N

2

N
I
L
7

N

7

N7
V

A

S

T

1

N
8

A

I
2

D

A
5

T

8

Grecii
3. Cautã în rebusul urmãtor cât mai multe cuvinte referitoare la

greci.
s
o
a
r
e
l
e
d
f
n
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e
a
k
i
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Cuvintele gãsite: soarele,
eleni, cocoºul, luna,
dascalos, calimera, greci,
Tulcea, gia, dascala, coritsi

Italienii
3. Înlocuieºte cifrele cu litere astfel încât sã obþii cuvinte care

au legãturã cu italienii.

M1
R A2
G 7 H 10 E 3
P9 A2 S4
I 11 T 5
11
I O 16 R 6
I 11 A 2 O 16
6

S4 P9 A2
B

14

U

15

O

16

N

13

G
C 17
7

A2
G7
T5
T5
A2
N 13

E3
A2
T5
E3
L12
O 16

S4 T5 R6 A2
Z8 Z8 A2
I 11
I 11 E 3 N13 I 11

Cheie: cuvântul care se formeazã pe vertical de la 1 la 16 este
„maestro”.

Polonezii
4. Rãspunde la întrebãri ºi vei afla denumirea uneia dintre

mâncãrurile tradiþionale ale polonezilor.
B

Ã

I

A

T

I

N

U

L

G

I

E

V

C

I

N

U

C

E

A

V

A

A

O
S

1. Ch³opiek în limba românã
2. Aurul din poveste
3. Cuvântul fatã se pronunþã aºa în limba polonezã
4. Litera rotundã din cuvântul polonez
5. Oraº din Moldova unde locuiesc polonezi
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Slovacii
5. Rezolvã urmãtorul rebus ºi vei afla denumirea slovacã a

cuvântului brânzoaicã.
B

Cuvântul pentru
brânzoaicã este: bucte.

U

C

T

E

Tãtarii
1. Ce ar putea însemna numele celor doi vecini, ºtiind cã

numele lor aratã principalele lor trãsãturi morale.
Saran – zgârcit
Jumart – generos

Locuinþele noastre
8. Completeazã rebusul de mai jos:

3
4 C
5
6
7
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1
2 P
M A
A N
L A
C H
S C

C
A
S
A
M
E
A

T
C Ã
P E A
P Ã
I E
U N

1. A doua consoanã din
alfabet
2. Dormim pe el
3. Ascunde partea de jos
a chiuvetei
4. Dormim pe ea
5. Lumineazã casele la
þarã
6. Cu ea deschidem uºa
7. Stãm pe el

