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Participanți:

•Buzea Simona- profesor de limba engleză

•Căbaș Sergiu- profesor de religie

•Crețu Georgel- profesor pentru învățământul primar

•Meseșan Laura- profesor de biologie

Furnizor de formare: ETI (Executive Training Institute) 

Malta, Teacher Training and Development, St. Julians

Formator: Judie Ibbotson

Denumire curs: Diversity in Education—Developing 

Intercultural and Communication Skills

https://www.etimalta.com/
https://www.etimalta.com/judie-ibbotson/


Desfășurare activități de formare:

•ziua 1: obiectivele cursului, introducere în principiile diversității și abilitățile 

interculturale, cultura în educație și provocări la nivel de proces didactic

•ziua 2: refugiați și migranți, studii de caz, abilități de viață, implementarea schimbării 

în propria instituție de învățământ (prezentarea cerințelor pentru redactarea Planului de 

intervenție instituțional)

•ziua 3: integrare vs. incluziune/ abilități diverse și lucru diferențiat la clasă; lucru la 

Planul de intervenție instituțional

•ziua 4: factori implicați în conturarea personalității, abordarea diferențiată și conștientă 

a diferitelor tipuri de personalitate, tehnici de comunicare și oferire/ primire de 

feedback; finalizarea Planului de intervenție instituțional

•ziua 5: integrarea diversității în instituția școlară proprie; prezentarea Planului de 

intervenție instituțional de către participanții la curs/ instituții; feedback și evaluare 

finală



behaviour = comportament infer = a presupune, a deduce
values = valori question = a analiza
beliefs = credințe assumptions = convingeri

CE ESTE CULTURA?



DEPRINDERILE MENTALE (Arthur L. Costa și Bena Kallick, ”Habits of Mind”)
Costa şi Kallick au identificat 16 deprinderi mentale importante pentru o gândire eficientă.

•Perseverenţă

•Controlarea impulsivităţii

• Înţelegere şi empatie când îi ascultă pe ceilalţi

•Gândire flexibilă

•Metacogniţie

•Efort pentru acurateţe şi precizie

•Folosirea întrebărilor şi ridicarea de probleme

•Aplicarea cunoştinţelor existente la noi situaţii

•Claritatea şi precizie când gândesc şi comunică

•Obţinerea datelor cu ajutorul tuturor simţurilor

•Creaţia, imaginaţia şi inovaţia

•Reacţii de respect, teamă şi uimire

•Asumarea responsabilă a riscurilor

•Manifestarea umorului

•Gândirea interdependentă

•Învăţarea continuă



MODELUL DISC IN IDENTIFICAREA STILURILOR COMPORTAMENTALE



Stilul Dominant, cu o orientare spre sarcina si extroversie, este reprezentat de tigru. Oamenii cu acest tip 

comportamental traiesc pentru a invinge obstacole. Ei savureaza competitia, au initiativa, preiau 

conducerea si sunt de obicei directi si la subiect – uneori chiar grosolani, deoarece sensibilitatea pentru 

sentimentele celorlalti nu este punctul lor forte. Pot de asemena exagera cu controlul asupra celorlalti, 

ritmul lor ar putea fi prea alert pentru ceilalti si pretentiile exagerate.

Stilul Influent are o orientare spre relatie si extroversie, ceea ce il face sa fie o maimuta. Oamenii cu 

acest stil comportamental incearca sa formeze aliante pentru a-si atinge obiectivele. Ei incearca mai 

curand sa-i convinga pe ceilalti decat sa-i forteze, degaja optimism si entuziasm, creand astfel o 

atmosfera motivanta. Lucreaza cu mare placere in grup – de altfel au dificultati in a lucra singuri. Tind sa 

vorbeasca prea mult si sa nu duca lucrurile la bun sfarsit cu consecventa.

Stilul Stabil – elefantul – e orientat spre introversie si relatie. Elefantii se simt bine intr-o atmosfera 

relaxata si prietenoasa, care ofera siguranta, conventii clare si procese predictibile. Sunt buni 

planificatori, dar trebuie sa abordeze un pas dupa altul; respecta procedurile stabilite si sunt foarte buni 

ascultatori – linistiti, rabdatori. Se tem insa de schimbare, sunt indecisi, le lipseste initiativa si pot fi chiar 

prea ingaduitori si toleranti.

Stilul Constiincios, orientat spre sarcina si introversie, nu ar putea fi reprezentat decat 

de furnica. Oamenii cu acest stil de comportament prefera ordinea, disciplina si atmosfera obiectiva, cu 

posibilitatea de a face lucruri de calitate. Se concentreaza foarte mult pe detalii, gandesc foarte critic si 

verifica exactitatea, lucreaza bine in conditii foarte clar definite, cu norme si standarde stabilite. Se pot 

insa pierde in detalii, sunt sensibili la critici si au dificultati in a delega sarcini.

Aceste stiluri se regasesc in fiecare structura de personalitate – cu o intensistate diferita, desigur. Si 

tocmai aceasta pondere diferita ne face unici – nu mai buni sau mai putin buni, ci pur si simplu diferiti. 

Cel mai bun profil nu exista; fiecare stil comportamental are puncte forte si limitari si poate fi foarte 

eficient intr-un anumit context si mai putin eficient in altul.



COPIII PROBLEMĂ

VULNERABILITĂȚI ȘI PROVOCĂRI

•DIFERENȚE CULTURALE- se pot manifesta ca prejudecăți, pot fi 

cauza respingerii în colectiv sau a atitudinilor xenofobe

•PROVOCĂRI LINGVISTICE ȘI DE COMUNICARE

•STILURI DIFERITE DE ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE- legate de 

experiențe anterioare

•LIPSA INFORMAȚIEI SAU INACCESIBILITATEA ACESTEIA

•DIFICULTĂȚI PSIHOLOGICE- diverse traume dobândite anterior

•SCHIMBARE DE DOMICILIU

•CONDIȚIILE DE TRAI



INCLUZIUNE, nu doar INTEGRARE

Motto: Nu este mereu vorba despre a avea drepturi- ele există pe hârtie

de cele mai multe ori- mai important se dovedește a fi să ai acces la

aceste drepturi

•un copil venit într-o instituție de învățământ va lupta să se integreze

•este datoria instituției (implicit a celor responsabili pentru educația

copilului) să îl includă în sistem, să îl facă parte a întregului proces de

luare de decizii care îl privesc direct

•ceea ce trebuie schimbat este nu politica educațională ci implementarea

acestei politici ținând cont de nevoile diverse ale copiilor

•soluțiile la probleme trebuie să fie permanente, nu temporare. Lipsa de

stabilitate în deciziile care îi privesc pe copii duce adesea la regrese,

aceștia vor fi victime ale unui cerc vicios, plin de bune intenții, din

păcate nematerializate.

•un copil se va simți inclus atunci când, indiferent de piedicile pe care

le întâmpină, va fi convins că este dorit în mediul educațional în care a

intrat, că nu riscă să fie abandonat pe parcurs sau alungat din colectiv






