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CE ESTE DIVERSITATEA?

Dacă ar fi să definim diversitatea, am spune că înseamnă a accepta faptul că oamenii sunt diferiți:

în aparență, în gen, fiecare cu o anumită personalitate și așa mai departe.

Pentru a putea trăi unii cu alții, trebuie să respectăm aceste diferențe.

La un alt nivel, diversitatea este mult mai mult.

Oamenii vorbesc limbi diferite, au tradiții și obiceiuri diferite, religii diferite etc.

aceasta înseamnă că oamenii au culturi diferite
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CULTURA

.

Cultura este un cuvânt vechi derivat din latinescul „cultus” care însemna 
„a cultiva”. De-a lungul timpului, acest cuvânt a căpătat un sens mai 
cuprinzător.

Astăzi cultura înseamnă: credințele, obiceiurile și tradițiile unui anumit 
grup de oameni. Fiecare cultură are propriul său mod de viață. Oamenii 
din aceeași cultură împărtășesc aceleași valorI

https://www.colourbox.com/image/beautiful-spanish-woman-with-a-fan-isolated-on-white-background-image-3455332



CULTURA ESTE CA UN   ICEBERG
Un iceberg, care include elemente vizibile, dar și caracteristici mai 

numeroase, care sunt mult mai greu de distins.

VALORILE

MODUL DE A

PETRECE TIMPUL

LIBER

MODUL DE CREŞTERE AL COPIIILOR
ROLUL IN

SOCIETATE ÎN 

FUNCŢIE DE:

VÂRSTĂ,

RELAŢIE,

SEX

TRADIŢIILE

ISTORIA LIMBA

OBICEIURILE

ARTA

https://www.andonix.com/uncovering-the-iceberg-of-ignorance
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Diversitatea înseamnă a avea multe tipuri diferite de ceva.

Diversitatea culturală există atunci când o populație este formată 
din oameni din mai multe culturi diferite

Diversitatea culturală creează o lume diversă. Cu cât lumea este 
mai diferită din punct de vedere cultural, cu atât putem descoperi 
noi oportunități și modalități de a ne exprima.

Identitatea nu este doar personală, ci și socială, fiecare în funcție de 
cultura de care aparținem, ceea ce înseamnă că avem nevoie de 
diversitate culturală fără de care lumea ar fi mai săracă

https://www.georgiafamily.com/cultural-

diversity-for-kids

https://www.youtube.com/watch?v=RwSYrsjTiW4&ab_channel=ClarendonLearning


Etnia se bazează pe factori culturali precum 

naționalitatea, cultura, strămoșii, limbile și 

credințele. Fiind irlandez, grec, rus sau român sunt 

exemple de etnicitate

DIVERSITATEA ETNICĂ

https://sites.google.com/site/

maarce1362ece405eportfoli

o/



RASĂ

Rasa este o etichetă bazată pe culoarea 
pielii și alte caracteristici. A fi alb, negru, 
hispanic sau asiatic sunt exemple de 
etichete care definesc rasa.

NAŢIONALITATE

Naționalitatea este o etichetă bazată pe 
țara din care provine o persoană. Un 
exemplu de naționalitate este că rușii 
sunt din Rusia. Un alt exemplu este că 
indienii provin din India

https://www.debate.org/opinio

ns/are-racial-and-ethnic-groups-

treated-different-in-america



DIVERSITATEA CULTURALĂ  
ESTE  PATRIMONIUL  
UMANITĂȚII.

Diversitatea culturală este moștenirea 

umanității care trebuie protejată și 

păstrată în beneficiul tuturor.

Recunoașterea globală a acestei nevoi a 

determinat UNESCO să declare pe 21 

mai Ziua internațională pentru 

diversitatea culturală.
https://www.coe.int/en/web/portal/-/21-may-2018-world-day-for-cultural-diversi-1


