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”În ultima perioa-
dă, societatea tinde tot 
mai mult să depășească 
granițele impuse de fron-
tiere, se  mondializează. La 
aceasta se adaugă feno
menul imigrației. Prin ur-
mare, pentru o bună con

viețuire a devenit nece-
sară implementarea edu
cației interculturale în pro-
grame educaționale pen
tru promovarea tole ran ței, 
a diversității și ega lității de 
șanse”, nea descris prof. 
Aretinica Rudeanu ele-
mentele care au stat la ba-
za proiectului elaborat de 
profesori pentru realizarea 
acestui eveni ment.

Proiectul a avut ca 
obiectiv promovarea  edu  
cației  pentru   diversita-
te   culturală  prin  reali-
zarea  de  către  elevi a 
15 standuri reprezentati-
ve pentru  țările alese, un 
program artistic  și o pa-
radă a costumelor.  Festi-
valul șia propus  cultiva-
rea spiritului civic, social, 
filantropic, în rândul elevi-
lor  și implicarea acestora 
în acțiuni de voluntariat. 
De asemenea, profesorii 
care au gândit proiectul 
au vizat  valorificarea de 
către elevi a informațiilor 
dobândite despre diferi-

tele   culturi prin redac-
tarea a 15 ghiduri turis-
tice, întrun interval de 
o lună, cât și disemina-
rea rezultatelor proiectu-
lui în 9 instituții partenere, 
întrun interval de o lună. 
Un bun prilej pentru dez-
voltarea competențelor 
de comunicare și lucru în 
echipă, pentru elabora-
rea unui proiect educa-
tiv  extracurricular, care să 
implice parteneri din mai 
multe județe, pe parcur-
sul unei luni  și jumătate.

”Deși Ziua diversității 
culturale este sărbătorită 
în fiecare an pe 21 mai, 
noi am ales ziua de sâm-
bătă, 19 mai, tocmai pen-
tru că știam că va fi un 
eveniment de amploare, 
iar prin colaborarea cu Pa-
latul Știrbey am beneficiat 
de o zonă verde generoa-
să, în așa fel încât să înca-
pă 500 de copii, mai mulți 
copii, părinți și bunici, în-
semnând un total de pes-
te 1.200 de participanți”, 
nea declarat prof. Aretini-
ca Rudeanu, exprimându
și convingerea că acest 
proiect dispune de toa-
te ingredientele necesa-
re pentru a se transforma 
întrun festival național, în 
următorii ani.

Copiii au 
reprezentat 15 
țări

La festival au partici-
pat aproape toate clase-
le, copii de toate vârste-

le, profesorii organizatori 
gândind o colaborare în-
tre elevii de ciclu primar 
și cei din ciclul gimnazial. 
După o muncă susținută 
ce a durat mai bine de o 
lună și a însemnat alege-
rea țărilor, cercetare și re-
alizarea efectivă a pro-
iectului, rezultatul a fost 
de excepție. Creativita-
tea a atins cote maxime 
pentru cele 15 standuri 
reprezentând tot atâtea 
țări, respectiv: România, 
Republica Moldova, SUA, 
Bulgaria, China, Egipt, 
Grecia, Germania, Franța, 
Irlanda, Italia, Japonia, 
Liban, Spania și Mexic.

Costume 
tradiționale și 
delicii culinare

Fiecare stand a pre-
zentat ceva semnificativ 
pentru o anumită țară, co-
piii expunând material ico-
nic cu ce au crezut că es-
te important pentru țara 
respectivă. Au fost alese 
elemente legate de  isto-
rie, arte, tra diții, oameni 
reprezentativi. De aseme-
nea, copiii sau îmbrăcat 
în costume tradiționale 
ale fiecărei țări și, ajutați 
evident de mame și bu-
nici, au dezvoltat o com-
ponentă gastronomică 
apetisantă, ce nu a trecut 
deloc neobservată de pal-
pilele gustative ale vizita-
torilor. De remarcat fap-
tul că părinții  sau impli-
cat foarte mult în eveni-

ment, de mare ajutor fiind 
chiar părinți ale căror ori-
gini țin de țările prezenta-
te în festival, dar ai căror 
copii frecventează școala 
românească.

”Având în vedere suc 
cesul festivalului, pentru 
anul următor neam do-
ri să îi dedicăm două zile, 
una dedicată strict  gastro-
nomiei, iar cealaltă pentru 
activitățile culturale”, a mai 
spus prof. Rudeanu.

Toți cei prezenți au 
avut parte și de o explozie 
de culoare, datorată cos-
tumelor tradiționale și s
au bucurat de un program 
artistic cu multe cântece, 
dansuri și poezie.

La sfârșit, rerezentan
tul fiecărei țări a trans mis 
un mesaj care a permis 
deschiderea unei imense 
flori, iar apoi sa încins o 
horă mare cu toți invitații, 
iar copiii au primit diplo-
me de participare.

Parteneri ai eveni-
mentului au fost Dome-
niul Știrbey, Primăria Buf-
tea și Ansamblul Doina Il-
fovului, care, ca de fieca-

re dată, a oferit un frumos 
spectacol tradițional ro-
mânesc, perfect integrat 
în tema evenimentului. 

An de an, 21 mai 
este ziua mondială 
pentru diversitate 
culturală, dialog și 
dezvoltare

În fiecare an la data 
de 21 mai este marcată 
Ziua mondială pentru di-
versitate culturală, pen-
tru dialog și dezvoltare, 
stabilită la inițiativa Orga-
nizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), care 
joacă un rol important pe 
plan mondial în promova-
rea diversității culturale.

În cadrul celei dea 
31a sesiuni a conferin-
ței generale a  UNESCO, 
desfășurată la Paris la 2 
noiembrie 2001, a fost 
adoptată Declarația uni-
versală privind diversi-
tatea culturală. Artico-
lul 1 al acestei Declara-
ții stipulează: "Ca sursă 

de schimburi, inovație și 
creativitate, diversitatea 
culturală este necesară 
umanității așa cum bio-
diversitatea este pentru 
natură. În acest sens, pa-
trimoniul comun al uma-
nității trebuie să fie re-
cunoscut și afirmat pen-
tru generațiile prezente și 
viitoare‘‘, conform www.
mae.ro. La 20 decembrie 
2002, Adunarea Genera-
lă a ONU a decis, prin Re-
zoluția 57/249, proclama-
rea zilei de 21 mai drept 
Ziua mondială pentru di-
versitate culturală, pen-
tru dialog și dezvoltare.

Această zi oferă prile-
jul de a aprofunda înțele-
gerea valorilor diversității 
culturale și de a promo-
va obiectivele Convenției 
UNESCO privind protec-
ția și promovarea diver-
sității expresiilor cultura-
le, adoptată la 20 octom-
brie 2005. Între aceste 
obiective se numără re-
alizarea unui  flux echili-
brat de bunuri și servicii 
culturale și creșterea mo-
bilității la nivel internațio-
nal a artiștilor și profesio-
niștilor din domeniul cul-
turii, integrarea culturii în 
cadrul de dezvoltare du-
rabilă, promovarea drep-
turilor omului și a libertă-
ților fundamentale.

Ziua mondială pentru 
diversitate culturală, pen-
tru dialog și dezvoltare es-
te marcată prin reuniuni, 
mese rotunde și semina-
rii la care participă speci-
aliști din domeniul științe-
lor politice, istoriei religii-
lor, filosofiei, precum și is-
torici, antropologi, repre-
zentanți guvernamentali 
sau ai organizațiilor negu-
vernamentale.

La Buftea, această zi 
a fost marcată la superla-
tiv! În plus, am remarcat 
și nea fost drag să ve-
dem că a fost o activita-
te care sa desfășurat ci-
vilizat. Părinții au ajutat 
la strângerea materiale-
lor și au lăsat pajiștea cu-
rată, verde. 

Felicitări copiilor din 
Buftea! Felicitări organi
zatorilor, profesorilor, pă
rin ților și bunicilor!

actualitateactualitate

Palatul Știrbey, gazdă primitoare pentru 500 de copii supercreativi  
și o armată de părinți și bunici cu multă imaginație

„Fii parte la diversitate!”, 
un festival de excepţie al 

Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Buftea
Peste 1.200 de vizitatori au umplu, pe 19 mai, 
pajiștea Palatului Știrbey, cu ocazia festivalului  
”Fii parte la diversitate”, organizat de Școala 
Gimnazială nr. 1, din Buftea, pentru a marca Ziua 
mondială a diversității culturale. În proiectul ce a 
cinstit astfel diversitatea culturală s-au implicat 
efectiv 500 de copii ai școlii buftene, din clasele 
primare și gimnaziale, dar alături le-au stat, pe 
lângă cei 25 de profesori coordonatori, în frunte 
cu directorul prof. Aretinica Rudeanu, o armată de 
părinți, bunici, mătuși, unchi și prieteni, care s-au 
întrecut în creativitate și implicare.

Cristina NedelCu
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