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MULTICULTURALISM  THROUGH  TRADITIONS AND   ECOTOURISM 

 

MULTICULTURALITATE PRIN TRADIŢII ŞI ECOTURISM 

REZUMAT  

 
Patrimoniul natural şi cultural tradiţional reprezintă emblema şi comoara inestimabilă a unei ţări 

sau regiuni. Acesta include întreaga evoluţie istorică şi culturală aflată în strânsă legătură cu spaţiul 

individual, conferindu-i personalitatea teritorială. Recunoaşterea, conservarea şi valorizarea 

personalităţii fiecărui teritoriu european cu potenţialul său natural şi zestrea sa cultural tradiţională 

reprezintă priorităţile reale pentru realizarea principiului Unitate în Diversitate (pentru o lume a 

diferenţelor). Punând împreună aceste valori aparent diferite, dar respectându-le şi împărtăşindu-le ca şi 

cum ar fi comune, asta înseamnă multiculturalitate. 

Ecoturismul este o cale importantă de a utiliza şi valoriza inteligent şi sănătos acest potenţial 

uriaş bazat pe principii ale dezvoltării durabile şi în avantajul fiecărui cetăţean european. 

Educaţia tinerilor trebuie să vizeze ai face conştienţi asupra valorilor comune şi dezvoltării unui 

comportament responsabil pentru a respecta şi conserva acele bunuri comune şi a le păstra pentru viitor 

prin ecoturism.  

 
 OBIECTIVUL GENERAL: 

 Realizarea unităţii culturale europene prin reevaluarea diversităţii de tradiţii şi al potenţialului 

ecoturistic regional.  

 

           OBIECTIVE CONCRETE: 

1. Cunoaşterea moştenirii cultural-tradiţionale locale şi al potenţialului ecoturistic. 

2. Conştientizarea elevilor privind formarea şi dezvoltarea unei atitudini de respect şi a unui 

comportament responsabil faţă de zestrea culturală şi naturală. 

3. Reevaluarea particularităţilor naturale şi culturale ale regiunilor cărora aparţin şcolile participante. 

4. Înţelegerea şi observarea diversităţii de tradiţie şi cultură într-o Europă Unită. 

5. Încurajarea schimburilor culturale între elevi aparţinând ţărilor implicate în parteneriat. 

6. Punerea în valoare a diversităţii naturale şi moştenirii cultural-tradiţionale prin ecoturism 

 

ŞCOLI PARTENERE:  

  SCOALA “ELENA CUZA”- ROMANIA (Şcoală coordonatoare) 

  ISISS Crispiano - ITALY 

  Osnovno uchilishte “Hristo Botev “ Varna - BULGARIA 

  Colégio Miramar - PORTUGAL 

 

 

            PROBLEMA ŢINTĂ :  

            Necesitatea schimburilor culturale ca o etapă pentru formarea cetăţeniei europene. 

PROGRAMME FINANCED BY E.C. 



 

ABORDĂRI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

1. Activităţi: 

- Investigarea patrimoniului natural şi cultural-tradiţional; 

- Redescoperirea şi integrarea motivelor populare în activităţile creatoare ale elevilor; 

- Implicarea elevilor în activităţi culturale şi artistice; 

- Abordarea temei proiectului în activităţi curriculare şi extracurriculare; 

- Stimularea elevilor pentru realizarea comunicării şi schimburilor culturale cu elevi din şcolile 

partenere. 

 

IMPACT ŞI VALOARE EUROPEANĂ ADĂUGATĂ 

Impactul şi beneficiile pe care activităţile parteneriatului le vor avea asupra persoanelor implicate şi 

asupra instituţiilor participante: 

     1. Beneficii pentru elevi: 

         -dezvoltarea capacităţii de comunicare şi folosire a unei limbi străine; 

         -o mai bună cunoaştere a propriei culturi tradiţionale; 

         -dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea culturii tradiţionale a altor popoare; 

         -dezvoltarea spiritului de investigaţie; 

         -o mai bună valorizare a elevilor; 

         -atragerea elevilor cu nevoi speciale şi cu risc social în echipe de lucru; 

         -implicarea în proiect a elevilor cu dizabilităţi sau cu alte nevoi speciale.Aceştia sunt incluşi în 

grupul-ţintă,fiind antrenaţi în activităţi tematice:pictură,confecţionarea de cărţi poştale,măşti 

populare,obiecte de artă. 

        -întâmpinarea nevoilor copiilor din familiile cu părinţi care lucrează în străinătate. 

    2. Beneficii pentru cadrele didactice: 

         -îmbogăţirea experienţei culturale şi didactico-pedagogice; 

         -dezvoltarea aptitudinilor de comunicare într-o limbă străină. 

    3. Beneficii pentru şcoală: 

         -promovarea imaginii şcolii în plan european; 

         -diversificarea tematicii curriculumului şcolii; 

         -dezvoltarea relaţiilor şcolii cu instituţii locale. 

    4. Beneficii pentru comunitate: 

         -promovarea imaginii comunităţii; 

         -mijlocirea unor relaţii între comunităţi. 

 
Prima vizită de proiect în România la Şcoala „Elena Cuza”, 10 – 14 noiembrie 2009 

 

   



   
 

Vizita delegaţiei şcolii în Italia, 20 – 24 martie 2010 (oraşul Crispiano, zona Taranto) 

 

Componenţa delegaţiei: 

Cadre didactice:                        

Înv. Parascanu Valentina – conducător delegație 

Prof. Iordăchescu Doina 

Ed. Damian Aurica 

Ed. Gliga Elena 

Elevi: 

Baltag Dan 

Bighiu Alexandru 

Ciucanu Maria 

Dascălu Natalia 

Negreț Sânziana 

Țăranu Cosmin 

 

   
 

 

   



Vizita delegaţiei şcolii în Bulgaria la Varna, 06 – 10 octombrie 2010  

 
 Componenţa delegaţiei: 

Cadre didactice:                        

Înv. Parascanu Valentina – conducător delegație 

Dir Adj. Oboroceanu Ioan 

Prof. Toncu Țuca 

Prof. Ciucanu Elena 

Elevi: 

Bodnar Adelina 

Brașoveanu Victorița 

Brădescu Ioana 

Luca Diana 

Todirică Bianca 

Vechiu Mădălina 

Zavada Gabriela 

 

   
 

   
 

Vizita delegaţiei şcolii în Portugalia, oraşul Mafra, zona Lisabona, 08 – 13 mai 2011  

 

 Componenţa delegaţiei: 

Cadre didactice:                        

Prof. Letos Dumitru – conducător delegație 

Înv. Bârsan Lucia 

Prof. Bârleanu Doina 

Înv. Grigore Ioan 

Înv. Onofrei Alina 



Prof. Rafailă Alexandrina 

Ed. Sava Codruța 

Elevi: 

Adam Sabina 

Chiș Iosefina 

Ciubotariu Bianca 

Ghiban Iulia 

Miloiu Alexandra 

 

   
 

   
 
 Unele rezultate ale proiectului (lucrări ale elevilor de la clubul tradiţiilor): 

 

        


