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Fişă de lucru  
Unitatea I – Caracteristici ale societăţii contemporane 

Lecţia 1 – Cultura şi diversitatea culturală 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Competenţe urmărite: 

1.1. Utilizarea corectă a termenilor 
specifici educaţiei interculturale cu 

referire la fapte/evenimente/procese din 
societatea contemporană. 

2.1. Manifestarea unei atitudini pozitive 
faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de 

identitatea culturală proprie şi faţă de 
identitatea celor care aparţin unor 

culturi diferite 

Cultura este un sistem fundamental ce înglobează viziunea 
asupra lumii în care trăim, valorile şi normele conform 

cărora acţionăm, limba pe care o vorbim, modul în care ne 
îmbrăcăm, ce şi cum mâncăm, comunicăm şi relaţionăm cu 
alti indivizi, tradiţiile ... – un întreg  program care stabileşte 
comportamentul nostru de zi cu zi. Prin urmare trebuie să 

vorbim despre culturi şi nu despre o cultură unică 

Ştiaţi că… Cea mai veche civilizaţie 
europeană a fost în România? 

Este denumită cultura Cucuteni după satul 
cu acelaşi nume din apropierea Iaşiului, 

unde în anul 1884 s-au descoperit primele 
vestigii apartinând acestei culturi. 
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TEMĂ  

1. Documentează-te, utilizând internetul, despre cultura CUCUTENI şi notează 
pe o foaie A4, informaţiile pe care le-ai descoperit. 

2. Descoperă lumea artei şi a culturii utilizând www.google.com/culturalinstitute 
Precizează cinci descoperiri pe care le-ai făcut navingând pe acest site.  

 

Tema va fi realizată pe foi A4 ce vor fi ataşate portofoliului.  Informaţiile de 
pe fişa de lucru vor fi transcrise pe foaie, după care vor fi rezolvate 
sarcinile menţionate mai sus. 

La ex 1 aveti de cautat informatii despre cultura CUCUTENI sau sa 
urmariti un documentar si sa selectati informatii de acolo. Aceste informatii 
le scrieti pe o foaie noua. La ex 2 trebuie sa intrati pe acel site si sa 
descoperiti muzeele, tablourile pe care ei le-au afisat acolo si sa scrieti ce ati 
vizionat (de exemplu eu am vizionat Catedrala din Milano ). 

Temele se trimit pe adresa de mail: vasilicaden@gmail.com 

 

 

 

http://www.google.com/culturalinstitute

