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Promovăm educația de calitate
și dragul de a veni la școală!

Suntem o rețea de profesori din toată țara.
Împărtășim din experiența noastră zilnică, în cadrul unor ateliere practice,
care se adresează profesorilor din învățământul preșcolar și primar. Creăm
și dăm mai departe gratuit resurse educaționale pentru o învățare cu sens.
Lucrăm în cea mai mare parte cu profesori și elevi din comunități rurale,
pentru a îmbunătăți calitatea educației și pentru a inspira dragul de
grădiniță și școală!

“Cultura este suma tuturor formelor de artă, de iubire
și de gândire, care, de-a lungul secolelor,
au permis omului să fie mai puțin înrobit.”
Andre Malraux
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Ambasadori

ai diversității culturale în școli

Context
CE ESTE CULTURA ȘI DE CE ESTE IMPORTANTĂ
Cultura descrie comportamentul social al unui grup de oameni asemănători dintr-o
societate (seturi de obiceiuri, idei, valori etc.). Culturile diferite sunt, de obicei,
separate de frontierele geografice și au caracteristici specifice, cum ar fi limba,
artele și literatura, religia, obiceiurile alimentare, normele sociale etc.
Cultura este o legătură invizibilă care unește oamenii. Valorile noastre culturale se
reflectă în stilul nostru de viață, ne modelează gândirea și comportamentul. Prin
urmare, ea este importantă deoarece este legată de dezvoltarea atitudinii noastre
față de lume și influențează tiparele activității umane.

03

CUM AJUTĂ SCHIMBUL CULTURAL
LA DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII
Într-o societate care prețuiește culturile diferite, generația tânără are
posibilitatea de a crește experimentând noi idei și moduri de exprimare,
recunoscând în același timp valorile comune.
Schimbul cultural aduce înțelegere și conectare. Permite crearea de noi rețele,
dezvoltând în același timp abilități interpersonale și sociale.

Activitățile de învățare axate pe schimbul cultural permit conectarea,
îmbogățirea și responsabilizarea comunității globale. Expunerea elevilor la
culturi diferite îi va ajuta să-și dezvolte o mai bună înțelegere a diversității.
Schimbul cultural îi ajută pe elevi să dezvolte relații pozitive cu ceilalți, să
înțeleagă o gamă mai largă de perspective și să-și dezvolte abilitățile necesare
pentru participarea la o societate multiculturală, în calitate de cetățeni
globali.
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UN ALT TIP DE CĂLĂTORIE:
REPREZENTANȚII ȚĂRILOR VIZITEAZĂ ȘCOLILE
În contextul economic actual, mulți tineri din zonele rurale ale României nu au
posibilitatea de a călători în străinătate și de a lua contact cu noi culturi.
Ambasadorii diversității culturale în școli vor contribui la extinderea
orizontului cultural al elevilor, în comunitățile în care nu sunt disponibile alte
mijloace de călătorie.

descrierea proiectului

AMBASADORI AI DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN
ȘCOLI
Mai multe ambasade de pe teritoriul României, cât și institute culturale și
ambasade ale României cu misiuni în străinătate, au acceptat invitația primită din
partea InfinitEdu de a se alătura proiectului. Reprezentanții acestora se vor
implica activ în procesul de învățare al elevilor cu vârste cuprinse între 9 și 14
ani, oferindu-le informații despre diferite culturi ale lumii.
Proiectul se va desfășura cu sprijinul voluntarilor Asociației InfinitEdu, în
perioada octombrie 2022 - iunie 2023. Misiunea lor este aceea de a facilita
interacțiuni semnificative între școli și ambasade, oferind în același timp și
resurse digitale gratuite/fișe de lucru pentru profesori și elevi etc.
Asociația InfinitEdu își dorește ca acest proiect să continue în fiecare an,
implicând progresiv un număr tot mai mare de elevi, școli și ambasade.
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obiectivele proiectului
Proiectul creează contextul întâlnirii dintre elevi și
reprezentanți ai ambasadelor, cu scopul:
de a crește nivelul de cultură generală în
domeniul geografiei, literaturii pentru copii, istoriei,
artelor vizuale, limbilor străine, prin expunerea
conținutului într-o modalitate nouă, interesantă
pentru elevi;
de a îmbunătăți abilitățile sociale și abilitățile de
exprimare ale elevilor;
de a crește nivelul competențelor elevilor în
folosirea limbilor străine;
de a facilita crearea de parteneriate între școli și alte
instituții, creând oportunități de mentorat din
partea experților, pentru a inspira și a-i ghida pe
elevi;
de a crește gradul de conștientizare privind
importanța implicării ambasadelor în proiecte
educaționale;
de a încuraja profesorii să aducă în fața elevilor
informații noi, persoane noi și să inițieze
parteneriate cu persoane/instituții în beneficiul
elevilor;
de a crea resurse digitale gratuite pe tema
diversității culturale, ce vor fi puse la dispoziția
tuturor celor interesați.
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Cum se va desfășura proiectul din
perspectiva Ambasadelor/institutelor
culturale
Până în acest moment, diferite ambasade și institute culturale s-au alăturat
proiectului din dorința de a contribui la creșterea culturii generale în rândul
elevilor.
Primul pas făcut de reprezentanții instituțiilor care se vor implica în proiect a fost
acela de a răspunde la un chestionar, prin intermediul căruia au povestit despre
rolul lor în instituția pe care o reprezintă și al instituției în sine, dar și despre
amintirile lor ca elevi, despre profesorii care le-au rămas în suflet, despre
disciplinele preferate etc.
Reprezentanții ambasadelor/institutelor culturale vor participa activ la întâlniri
online cu elevii, prin intermediul cărora le vor oferi informații despre țara pe
care o reprezintă, abordând subiecte din domenii precum: geografie, istorie,
literatură, arte vizuale etc. Vor pune la dispoziția elevilor și profesorilor, resurse
digitale diverse: link-uri, video, prezentări ppt și vor răspunde întrebărilor
apărute în timpul orei.
Fiecare dintre partenerii de proiect va participa la 1-3 întâlniri pe parcursul
anului școlar, luând în calcul calendarul de evenimente pe care fiecare ambasadă
îl are deja stabilit, dar și planificările profesorilor.
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Cum se va desfășura proiectul din
perspectiva profesorilor și elevilor

Prin intermediul acestui proiect și al întâlnirilor cu reprezentanții ambasadelor/
institutelor culturale, profesorii au posibilitatea să abordeze învățarea într-un
mod diferit, folosind metode și tehnici interactive și încurajând abordarea
integrată.
Exemple de activități de învățare: crearea unei cereri către ambasadă, discuții
privind formele de politețe folosite în adresare, conversații despre scriitori
reprezentativi ai țării respective (limba și literatura română/limbi străine),
crearea unei broșuri digitale sau fizice (limba și literatura română/limbi străine),
analiza coordonatelor geografice ale unei țări, crearea unui itinerariu pentru un
tur al țării respective (geografie, competențe digitale), discuții despre zile
internaționale etc.
Multe alte subiecte de discuție vor fi luate în calcul la propunerea elevilor și
profesorilor (înainte/după întâlnirea cu reprezentanții ambasadelor/institutelor
culturale). Proiectele (afișe/broșuri/pliante etc.) sau proiectele digitale
create de elevi în urma întâlnirilor se vor afișa în sala de clasă sau pe holurile
școlii, pentru a permite accesul la informații pentru cât mai mulți elevi.
Îi încurajăm pe elevi să fie creativi, deschiși către informații noi și dornici să
povestească și altora, în cascadă, aspecte învățate în cadrul fiecărei întâlniri.
Astfel, vor deveni la rândul lor, promotori ai învățării continue, o învățare
care are la bază curiozitatea și un alt fel de a privi lumea.
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rezultatele și continuitatea
proiectului
Ne dorim ca primele efecte ale proiectului să fie: stârnirea curiozității elevilor,
dorința de a căuta/descoperi/învăța despre diversitate, conștientizarea
importanței dezvoltării anumitor abilități, cum ar fi învățarea unei limbi străine,
colaborarea cu alte persoane și încrederea că pot face față viitorului, profesiei
pe care o vor alege, dacă au deschiderea de a explora și alte culturi.
Primele întâlniri vor începe în luna noimbrie 2022 și vor continua pe tot parcursul
anului școlar.
Ne propunem să îi încurajăm pe profesori și pe directorii școlilor să creeze
parteneriate prin care elevii să învețe lucruri noi, într-un alt mod. Dorim să
încurajăm tinerii din România să creadă că traiul într-o zonă rurală/urbană mică
nu trebuie perceput ca o piedică în dezvoltarea personală și profesională.
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Contact
Manager Proiect: Monica Șerban
monica.serban@infinitedu.ro
Președinte Asociație: Daniela Stoicescu
daniela@infinitedu.ro
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