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OBIECTIVELE CONFERINŢEI 
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mailto:glavcecristiana@yahoo.fr
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5. Grădinița în mediul incluziv 
Kindergarten in the inclusive environment 
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Mesajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
The message of the Romanian National Commission for UNESCO 
Prof. univ. dr. Ani MATEI, secretar general 
Prof. dr. Daniela POPESCU, expert, preşedinte FRACCU, 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO 

 

Lumea se schimbă în continuu, şi situaţia geopolitică mondială devine din ce 
în ce mai complexă. Pentru a face faţă acestor probleme (care sunt o caracteristică a 
generaţiei noastre, nicio altă eră a umanităţii nu le-a mai avut până acum) - mă refer 
la problemele legate de energie, informatizare, poluare, sănătate, dezvoltare 
economică, diversitate culturală etc -, avem nevoie de un nou tip de cetăţeni care să 
gândească într-un mod global. Pentru a avea aceşti cetăţeni mondiali, trebuie să 
promovăm în educaţie anumite valori ale responsabilităţii, empatiei şi gândirii pe 
termen lung care trebuie să fie internalizate de către toată lumea. 

Nu este suficient să dai nişte legi pe care lumea să le respecte automat. 
Oamenii trebuie să facă ceea ce este bine în orice situaţie indiferent de 
probabilitatea de a fi prinşi sau nu de autorităţi. De exemplu, o persoană ar trebui să 
fie responsabilă faţă de mediul înconjurător în orice situaţie, oriunde s-ar afla, nu 
numai în cazul în care ştie că sunt nişte forţe de ordine prin împrejurimi şi ar putea 
primi amendă. Pentru a face asta, ei trebuie să aibă deja  un anumit set de valori 
înrădăcinat, şi aici intervine educaţia. 

Resursele de orice tip sunt limitate şi trebuie organizate într-un mod 
responsabil astfel încât să le oferim şi generaţiilor următoare accesul la ele. 
Dezvoltare durabilă în educaţie înseamnă să investim în oameni care vor crea o lume 
mai bună, mai justă şi vor lupta pentru PACE. 

Educația preșcolară și învățământul primar sunt vitale participării în viața 
socială. Multe studii internaționale au arătat că, în prezent, rata oamenilor care pot 
citi și scrie suficient de bine încât să poată face față provocărilor întâmpinate în viață 
este mult prea mică. Cheia rezolvării în acest caz este reprezentată de o pregătire 
suficient de bună încă din primii ani de viață. De exemplu, doar în Europa 20% din 
populația tânără până în 15 ani nu poate scrie/ citi. Asta înseamnă, pe de o parte, că 
una din 5 persoane în Europa nu este pregătită suficient pentru a intra pe piața 
muncii. Pe de altă parte, înseamnă că nu au avut parte de asistența și atenția 
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necesară în primii ani de pregătire școlară. Copilul de astăzi devine diplomatul de 
mâine care va alege să rezolve un conflict în mod paşnic şi nu va mai recurge la 
război. Este foarte important să imprimăm un “mindset” al responsabilităţii şi al eticii 
în educaţie, mai ales in educatia pentru pace. Este nevoie de un dialog internaţional 
care să îi implice pe toţi în rezolvarea activă a problemelor contemporane - şi aici 
intervine UNESCO. 

Declarația Incheon este un proiect dezvoltat de către UNESCO și partenerii săi 
care urmărește să atingă următoarele obiective până în anul 2030: 

 Asigurarea că toți băieții și fetele completează o educație primară și secundară 
care este gratuită, echitabilă, calitativă şi care este relevantă și eficientă pentru 
rezultatele învățământului. 

 Asigurarea că toți băieții și toate fetele au acces la o dezvoltare calitativă încă din 
copilărie, adică educație preșcolară, inclusiv creșă, care asigură pregătirea 
suficientă pentru educația primară. 

 Asigurarea că toate femeile și bărbații au acces egal la o educație vocațională, 
tehnică sau terțiară, calitativă. 

 Eliminarea inegalităților de gen şi asigurarea accesului egal pentru toate nivelele 
de educație şi de formare vocațională pentru persoanele vulnerabile, incluzând 
persoanele cu dizabilități și copiii în situații deosebite 

 Asigurarea că toți tinerii și o proporție substanțială de adulți obțin un nivel bun 
de competențe de citire și de cunoștințe de aritmetică 

 Asigurarea că toți tinerii vor obține cunoștințele și abilitățile necesare pentru a 
promova dezvoltarea, incluzând, printre altele, educația pentru dezvoltarea 
sustenabilă, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea păcii și non 
violenței, cetățenie globală și apreciere față de diversitate culturală. 

 Până în anul 2020 este urmărită expansiunea substanțială a numărului de burse 
de școlarizare valabile în țările în curs de dezvoltare 

 Până în anul 2030 se urmărește ca sistemele educaționale să înscrie sute de 
milioane de copii și adolescenți care să obțină educația de bază – pre-primară, 
primară și secundară. 

 Este nevoie de cooperare interdisciplinară pentru a încuraja un comportament 
responsabil şi valori care să şlefuiască  o societate civilă activă implicată în 
crearea unui mediu natural, social şi cultural de cea mai bună calitate. 
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ABSTRACTS 

1. Împreună pentru viitor! 
Working together for the future! 
Lect. univ.dr. Carmen Manuela CAZAN, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
UCDC, manuelaccazan@gmail.com 
Dr. Flaminiu Ionuț NICULA, Profesor consilier, CMBRAE, 
ion_nicula@yahoo.com 

 
Abstract: Our paper proposes a social vision for world peace in the future, 
related to the individual and family education. In a world of wars, conflict and 
peace education becomes a priority and a necessity. The important role of family 
and teachers is to structure all ideas on good practices to solve conflicts, and also 
to promote a healthy educational environment. 
 
Key-words: world of wars, peace education, family, to resolve conflicts, healthy 
educational environment. 
 
2. Ethique de la coopération internationale 
        International cooperation ethics 

Prof.univ.dr.  Stefania GANDOLFI, Pédagogie des droits de l’homme 
Chaire Unesco de l’Université de Bergame, Italie, 
stefania.gandolfi@unibg.it 

               
Abstract: By definition, ethics is a rationally structured set of explicit values that 
define good, justice and beauty. In order to apply ethics to international 
cooperation, the concepts of crisis, inequality, poverty and deconstruction must 
be deconstructed. From this basis, we must rethink the cooperation, the success 
of the historical stagnation in itself in all the years. The cultural and social basis 
from which we can speak of cooperation is that of thinking in common about our 
purposes of development, of overcoming the North-South binomial. Building 
common ownership and promoting cultural diversity are two pillars of the 
sustainble development education. Migration refers to the political and 
institutional capacity to re-communalise the national society in a context in 
which the diversity grows and is percieved as disruptive for the social cohesion. 

mailto:manuelaccazan@gmail.com
mailto:ion_nicula@yahoo.com
mailto:stefania.gandolfi@unibg.it


 

22 

 
Key-words: ethics to cooperation, deconstructing the evidence, thinking in 
common, re-communalisation. 
 
3. Pax vobiscum 

Dr. Marcela Claudia CĂLINECI, profesor consilier, CMBRAE, 
m_marcinschi@yahoo.com 

 
Abstract: The peace building in individual, family, friends should extend to the 
level of the organizations in society by means of study circles. To be durable, 
peace should begin from the process of training inside of each individual from the 
smallest age. 
 
Key-words: peace building, individual, family, training.  
 
4. Promovarea păcii în învăţământul preşcolar şi primar 

Promoting peace in the preschool and primary education 
Lect.univ dr. Andrei NOVAC, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC,  
andresnovac@yahoo.com 

 
Abstract: In the current international situation, world peace becomes 
essential in nowadays society. Instability and war produce terror, a terror 
that affects life. Currently, wars have various features, different from the 
past century. Psychology wars have a devastating impact for a human being. 
Thereby, children’s education has to be built on the importance of peace, 
the only way that allows a normal evolution of society. Education has to 
reveal the disasters that were produced by all categories of wars. A relevant 
example is the one of the Soviet Union that tried and achieved, in part, to 
destroy the value system of some societies. This type of war destroyed 
psychologically the Romanian society and the future of many persons that 
were condemned in communist prisons because they had different opinions. 
One of the most difficult form of war that affects the entire world is 
represented by the different acts of terrorism, which can’t be easyly 
controlled. In these conditions, the education of the new and future 
generation has to account the tragedies that humanity came up against and 
which altered irremediably the society. Knowing these aspects may lead to 
their resolution, but especially to their understanding. Children’s education 
is the only way which may generate progress for the future evolution of 
society. Peace represents also the freedom of absolute democracy. The war, 
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under different forms, is the one which subjugates and creates limit, locking 
the human being inside the walls of terror. 
 
Key words: peace, freedom, war, psychological, democracy, instability, 
communism.  
 

5. Abordări pragmatice în educația contemporană: Educația despre 
standardizare 
Pragmatic approaches in contemporary education: Education  to 
standardization 
Lect.univ dr. Remus CHINĂ, Facultatea de Științe ale Educației, UCDC, 
remus_china@yahoo.com  

 
Rezumat: Societatea actuală se bazează pe standarde și pe standardizare și 
acestea devin tot mai importante, pe măsură ce viteza schimbărilor în 
societate crește. Numeroasele întâlniri, din ultimii ani, între specialiștii din 
domeniul standardelor și al standardizării au relevat un grad scăzut de 
cunoaștere - de către elevi/studenți, și chiar profesori -  a standardelor din 
viața de zi cu zi sau din diverse domenii ale economiei actuale. Concluzia 
unanimă a  acestor întâlniri a fost că este nevoie de implementarea urgentă, 
în sistemele educaționale, a unui proces: educația despre standarde și 
standardizare. Dezbaterile asupra implementării acestui proces, chiar din 
clasele elementare, sunt tot mai frecvente și avansate în mediile 
educaționale considerate cele mai performante din lume – ne referim la cele 
din zona asiatică. Între acestea, Coreea de Sud este vectorul principal al 
dezbaterilor și un susținător neobosit al procesului respectiv. Avansul 
considerabil al sistemelor educaţionale avansate din Asia, referitor la 
educaţia despre standardizare, este suficient de important astfel încât să 
pună pe gânduri mediile educaţionale din alte zone ale lumi, inclusiv, cele 
din zona europeană. Prin acest articol, dorim să tragem un semnal de 
alarmă privind acest aspect, deoarece efectele ignorării lui pot fi negative, 
iar timpul nu este deloc prietenos cu noi!   

           
Cuvinte cheie: standard, proces, standardizare, sistem, educație. 

 
Abstract: The today world is based on standards and standardization, and 
they become increasingly important as the speed of change (in society) 
increases. The numerous meetings from recent years among specialists in 
the field of standards and standardization have revealed a low level of 
knowledge - of pupils / students and even teachers - of  standards from real 
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life or in various domains of the current economy. The unanimous 
conclusion of these meetings was urgent of that there is a need in 
educational systems, a concerned process: education about standards and 
standardization. The debates on the implementation of this process, even 
from elementary school are more frequent and advanced in educational 
systems considered the best in the world - we are referring to the Asian 
region (South Korea, Japan, Hong Kong etc). Among them, South Korea is 
the main vector of debates and a tireless supporter of the process. The 
significantly advanced educational systems from Asia concerning the 
education about standardization is sufficiently important, so as to put to 
think the educational environments in other parts of the world, including 
those in the European zone. Through this article we want to pull an alarm 
signal on this issue, because  ignoring the effects can be  negative, and time 
is not friendly with us! 
 

           Key-words: standard, process, standardisation, education, system. 
 

6. Explorarea influenţelor interne în strategia de educaţie pentru dezvoltare 
durabilă 
Exploring internal influences in the education to sustainable development 
strategy  
Prof. univ.dr. Octavia COSTEA, Facultatea de Științe ale Educației, UCDC,  
octavia_costea@yahoo.com 
Conf.univ.dr. Conona PETRESCU, Facultatea de Științe ale Educației, UCDC, 
conona57@yahoo.com 
 
Abstract: Our article aims at the exploring internal influences used in the 
strategy for sustainable development education. The components of 
conceptual map of our theme are learning, memory, message reception, 
environment, emotion, perception, motivation, lifestyle and attitude. In our 
case, the learning process in the cultural marketing has three joints: 
exposure, attention and understanding. On this basis, it can build the cultural 
marketing based on the probability model for sustainable development 
education on two ways - central and peripheral way -, and also the decision 
necessary to the educational message. In the sustainable development 
education, the public awarness building is necessary, and it is a preamble for 
training, action and research projects. 

Key-words: internal influences, cultural marketing, probability model, 
central and peripheral way, decision. 
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7. Rolul inteligenței  emoţionale  în dirijarea şi în controlul relaţiilor 

interpersonale 
The role of emotional intelligence in directing and controlling interpersonal     
relationships 
Lect. univ. dr. Mihaela STERIAN, Facultatea de Științe ale Educației, UCDC,  
mihaela.sterian@gmail.com 

 Abstract: If we are sensitive to the art of verbal communication, we will be 
able to express more of our emotional needs. If we succeed to be receptive 
to others' emotional problems we are able to make them feel important, 
understood and loved. Researchers have investigated the dimensions of 
emotional intelligence, using the adjacent concepts such as social skills, 
interpersonal skills, self-awareness or emotional contagion. They have 
developed strong links between emotional intelligence and other aspects - 
interpersonal relationships, individual performance, interpersonal social 
change, adaptation to stress. 

          Key-words: emotional intelligence, interpersonal relationships, 
emotional contagion. 
 

8. Recunoașterea contribuției diferitelor popoare la dezvoltarea matematicii - 
sursa de respect și colaborare 
Acknowledging different peoples’ contribution to the development of 
mathematics – a source of respect and collaboration 
Lect.univ. dr.Costel CHITES, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC, 
costelchites@yahoo.com 
 

Abstract: In this article, we emphasize the cultural unity through science, unity 
that improves the contemporary man, liberating him from certain biases. 
Scientific reasoning represents the shared legacy of humanity. The 
dissemination of the remarkable contributions brought by different peoples, 
ever since Antiquity, to mathematics, creates the premises of a realistic 
approach and allows for a better development of intercultural relations.  

 
Key words: the unity of culture, trans-disciplinary approaches, integrative and 
holistic ways.  
 

9. Educația comprehensivă în axiologia păcii 
Comprehensive education in peace axiology 
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Conf. univ. dr.Agata Mihaela POPESCU, Facultatea de Ştiinţe Administrative şi 
Juridice, UCDC 

 
Rezumat: Într-o lume bazată pe competiție, conflicte și războaie de tot felul, 
cerința cultivării valorilor și sentimentelor de pace în conștiința, în sufletul și în 
viața copiilor, este vădit în antiteză cu pasivitatea și excesivul utilitarism, în 
care vlăstarul abia ieșit în lume învață, din primii ani de școală, să se lupte, să 
se bată pentru orizonturile și idealurile sale, să câștige bani și renume, să fie 
un învingător. Un sistem educațional care să răspundă cerințelor unui viitor 
mai puțin războinic al oamenilor și al planetei intră în conflict cu orientarea 
actuală a generării, formării, perfecționării și folosirii unui potențial uman  
activ și competitiv și, pe această bază, a unui capital uman nedegradabil, care 
să între în piață, să lupte și să învingă. Și, totuși, speranța unui orizont fără 
războaie, de pace și liniște, există și se cere nu doar activată, ci și onorată, 
împlinită. O astfel de cerință nu poate fi însă soluționată decât dacă procesele 
educaționale trec, semnificativ, dintr-o dimensiune predominant imperativă și 
competițională, în una comprehensivă, responsabilă și interactivă, în care 
sistemele de valori ale păcii și armoniei, ale identității și responsabilității să 
prevaleze în politicile și strategiile educaționale, în arhitectura educațională 
cognitivă, atitudinală și sensibilă, mai ales, în primii ani de școală. Cum ar 
putea fi rezolvat acest paradox? 

Cuvinte-cheie: educație, reprezentare, competiție, comprehensiune, 
responsabilitate. 

 
Abstract: In this world based on competition, all kinds of conflicts and wars, 
the requirement to educate in the spirit of values and feelings of peace 
consciousness, in the soul and life of children is clearly antithetical to the 
passivity and excessively utilitarity, the offspring only out the world learns of 
the early school years, to fight, to fight horizons and ideals, to earn money and 
reputation, to be a winner. An educational system that meets a future less 
warrior people and the planet is in conflict with the current trend of 
generation, training, improvement and use of human active and competitive 
potentiality, and, on that basis, human degradable capital, to come into the 
market to fight and win. And yet, there is a hope for a horizon without war, 
peace and tranquility, and it should not only be activated, but also honoured. 
Such a requirement can not however be resolved unless a significantly 
educational processes - a predominantly imperative and competitive in pass 
from a comprehensive, accountable and interactive dimension, based on the 
peace and harmony values systems; identity and responsibility prevail the 
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educational policies and strategies in the educational cognitive, attitudinal 
and sensitive architecture, especially, on the early years of school. How can 
this paradox be resolved? 

Key-words: education, representation, competition, comprehensiv, 
responsibility. 
 
 

10. Formarea cadrelor didactice în perspectiva educaţiei interculturale 
Trainers’ traning in an  intercultural education perspective 
Insp. şc. pentru înv. preprimar Maria Carmen BREAZU,  Inspectoratul Școlar, 
Sector 5, Bucureşti,  carmenmaria.breazu@yahoo.com 

 
Abstract: The dimension ,,inter” is a necessity but also an indispensable 
condition for a social, individual, fair and sustainable development. 
Interculturalism is the sign of respect upon the difference and equality, the 
sign of dialogue and stability and it is addressed to minorities and also to 
majorities. In this important matter, on the way to the other, it is significant 
for all to reflect on our own identity, to find proper answers for questions 
like ,,Who am I? Who is my family? Which one in the group I am in?, What is 
my personal history, the history of my name and also my culture?”, answers 
that will represent a basis for the relantionship with the others. To build a 
regulator principle for the educative activity for the new generations, 
intercultural education has to become a constant for all the factors 
(community, teachers, managers, students, parents) involved and to put its 
imprint upon the future citizens in the way of making the better choice and 
to be oriented in the context of changes that in the systems of values. 
 
Key-words: interculturalism, own identity, relantionship, context of changes,    
systems of values. 

 
11. Grădinița în mediul incluziv 

Kindergarten in the inclusive environment 
Prof.inv.prescolar Elena CÎMPEANU, Grădinița nr.54,   București                                                                                                                                                    

 
Rezumat: Educația incluzivă presupune ca toți copiii (și cei cu dizabilități ori 

alți copii marginalizați, sau cu risc de excludere) să fie acceptați de drept, în 
mod natural, în școli și grădinițe. Dacă acum 20 de ani se spunea că la o 
anumită vârstă copilul trebuie să fie pregătit pentru grădiniță sau școală, acum 
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situația dezirabilă este invers, respectiv școala și grădinița trebuie să fie 
pregătite pentru a răspunde nevoilor individuale ale fiecărui copil. 

 
Cuvinte cheie: educația incluzivă, pedagogia centrată pe copil, educația 

pentru toți, grădinița incluzivă, copii cu cerințe educaționale speciale. 
 
Abstract:   Inclusive education means that all children (including the ones with 
disabilities or any other kids that are excluded or marginalized) to be accepted 
rightfully, naturally, in schools and kindergartens. If 20 years ago they said that 
at some age a child must be prepared for kindergarten or school, nowadays 
the situation is the opposite, school and kindergarten must be ready to answer 
individually to every child. 
  

Key- words: inclusive education, child-centered pedagogy, education for all, 
inclusive kindergarten, children with special educational needs. 

 
12. Educația incluzivă - exemple de bune practice 

Inclusive education - examples of good practice 
                 Prof. înv. preşcolar, Daniela ANDREI,  Grădiniţa nr. 54, sector 5, Bucureşti   
                                                

Rezumat:  Această lucrare oferă numeroase exemplificări privind abordarea 

incluzivă din grădiniță. Toți copiii au dreptul la educație în funcție de nevoile 

lor. Astfel, incluziunea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete care 

vizează adaptarea curriculară  și crearea unui program concret de incluziune a 

copiilor cu diferite dizabilități, de diferite etnii etc. și pregătirea copiilor în 

spiritul toleranței, nediscriminării, în vederea acceptării și integrării acestora.      

Cuvinte cheie: incluziv, toleranță, integrare, grădiniță incluzivă, dezvoltarea 

globală a copilului, solidaritate.  

Abstract: This paper provides numerous examples on inclusive education 

from kindergarten. All children have the right to education according to 

their needs. Inclusion can be put into practice through concrete techniqes 

aimed at adapting the curriculum and creating a concrete program of 

inclusion of cildren with diffrent disabilities, different ethnic groups and 

preparing children in the spirit of tolerance, non-discrimination, acceptance 

and integration.  
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Key-words: inclusiveness, tolerance, integration, inclusive preschool, global 

development child, solidarity. 

13. Grădinița - un prim pas spre o educație incluzivă 
Kindergarten - a first step towards inclusive education 
Maria-Magdalena ICHIM, Grădiniţa nr.54, Bucureşti 

 
Rezumat:  Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat 
de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, 
proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării 
acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau 
verbală. De asemenea, se impune implementarea unor strategii coerente de 
dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței 
şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii. 

 
Cuvinte cheie: incluziune, educația incluzivă, pedagogia centrată pe copil, 
educația pentru toți, grădiniță incluzivă, copiii cu cerințe educaționale 
speciale. 
 
Abstract: kindergarden has the purpose to create a coherent, coordinated 
programme of inclusion regarding different preschool children with 
disabilities, other ethnicities, social origins and also preparing the other 
children to accept the different ones among them, without any kind of 
differences in behavioral manifestation or verbal one. Also, it is required to 
bring out new strategies for developing the apprehension and the behavior 
of the children in the spirit of tolerance and non-discrimination, of 
acceptance regarding equal chances for all the children. 

 
 

14. Pași spre o educație incluzivă în învățământul preprimar     
Steps towards inclusive education in the pre-primary                                                       
Educatoare Gina Alina GOGOAȘĂ, Grădinița Nr. 54                                                                  
 

Rezumat:  Educația incluzivă este un sistem educațional în care unitățile de 
învățământ preprimar doresc să ofere educație pentru toți copiii. Este un 
sistem care recunoaște dreptul copiilor de a fi educați împreună și consideră 
educația acestora la fel de importantă. Fiecare copil are caracteristici 
înnăscute, interese, abilități și nevoi educaționale individuale. Școlile și 
grădinițele inclusive sunt cele mai puternic factor de combatere a atitudinilor 
discriminatorii și de creare a unei societăți inclusive și de educație pentru toți. 
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Cuvinte cheie: asimilare, marginalizare, grădiniță incluzivă, intercultural, 
educația pentru toți.  

 
Abstract: The education of children with special educational needs is an 
integral part of the educational system. Inclusive education means adapting 
school / kindergarten child's needs and not the child's adaptation to their 
requirements. Every child has inner characteristics, interests, abilities and 
individual educational needs. Inclusive schools and kindergartens are the 
most powerful factor in fighting discriminatory attitudes and creating an 
inclusive society and education for all. 

 
Key-words: assimilation, marginalisation, inclusive kindergarten, 
intercultural education for all. 
 

15. Participarea la procesul de educație a tuturor elevilor  
Participation to the education process of all students 
Andreea DUMITRU, Grădinița nr .54 

 
Rezumat: Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a 
educaţiei în general prin reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor 
copii. Modul în care o serie de particularităţi de învăţare şi de dezvoltare 
determină împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită 
de o manieră non categorială, care consideră că orice copil este o persoană 
care învaţă într-un anumit ritm şi stil. Educaţia pentru toţi corespunde, în 
educaţia şcolară, şcolii incluzive. Educaţia incluzivă este un proces 
permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea 
resurselor existente, mai ales, a resurselor umane, pentru a susţine 
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 
comunităţi. 
 
  Cuvinte cheie: incluziune, educația incluzivă, pedagogia centrată pe copil, 
educația pentru toți, grădiniță incluzivă, copiii cu cerințe educaționale 
speciale. 

 
Abstract:  Education for all may be a means of improvement regarding the 

education in general by reconsidering the support given to some kids. The 
manner in which a series of studying and developing particularites 
determine spliting children into accurate categories starts to move on into a 
manner that doesn’t split kids in categories, a manner that considers every 
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child worthy to study and learn in a different way or style. Education for all 
corresponds to school education regarding inclusive education or school. 
Inclusive education is a permanent improving process of every school 
institution, it has the purpose to explore the existing resources, especially 
human resources, in this way it will support the participation to the 
education process of all students belonging to a community. 

 
Key-words: inclusion, inclusive education, child-centered pedagogy, 

education for all, inclusive kindergarten, children with special educational 
needs. 

 
 

16. Educația interculturală - educație pentru diversitate 
Intercultural education – education to diversity 
Gheorghița MARIN, Grădinița nr.244, 
Raluca LUNGU, Grădinița nr.244 

 
Abstract: The dimensions of intercultural education forms a genuine 

system. Affecting any of this intercultural dimensions involving both people, 
processes, content, inevitably causes the imbalance of other elements, so 
the entire assembly is compromised. To this regard, the paper answers 
some questions about the perception of intercultural education, awareness 
of and concern in kindergarten discriminative attitudes softening and the 
control and support provided for preschoolers to develop suitable and 
natural in all aspects of their identity. 

Key-words: multicultural education, open education, ethnicity, race, 
discrimination, stereotyping, social identity, racial identification. 

 

17. Probleme legislative privind dezvoltarea durabilă 
Legislative topics concerning sustainable development 
Ec. Georgiana NISTOR, student, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, UCDC 

 
  Rezumat: Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă şi 
Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă 
(JPOI) au reafirmat dezvoltarea durabilă ca fiind un element central al 
agendei internaţioanle şi au dat un nou impuls pentru aplicarea practică a 
măsurilor globale de luptă împotriva sărăciei şi pentru protecţia mediului. 
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Guvernele şi-au asumat responsabilitatea colectivă pentru progresul şi 
întărirea celor trei piloni interdependenţi ai dezvoltării durabile: dezvoltarea 
economică, dezvoltarea socială şi protecţia mediului la nivel local, naţional, 
regional şi global, avându-se în vedere: eradicarea sărăciei, protejarea 
sănătăţii, precum şi protejarea şi managementul bazei de resurse naturale 
pentru dezvoltarea economică şi socială. Un important progres l-a 
constituit sprijinul pentru înfiinţarea unui fond de solidaritate mondială 
pentru eradicarea sărăciei. I s-a dat o importanţă deosebită opiniei societăţii 
civile, ca recunoaştere a rolului esenţial al societăţii civile în implementarea 
dezvoltării durabile şi în promovarea de parteneriate. 

   
  Cuvinte-cheie: măsuri globale, dezvoltarea socială, eradicarea 
sărăciei, solidaritate mondială. 

  

Abstract: The Johannesburg Declaration on Sustainable Development and 
the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable 
Development (JPOI) reaffirmed that the sustainable development, as one of 
the international agenda, and gave a new impetus to the practical 
application of comprehensive measures to fight poverty and to protect 
environment. Governments have assumed their collective responsibility to 
advance and strengthen the three interdependent pillars on sustainable 
development: economic development, social development and 
environmental protection at the local, national, regional and global levels, 
taking into account: the eradication of poverty, protection of health, and 
protecting and managing the natural resource base for economic and 
social development. An important breakthrough it was for establishing a 
world solidarity fund for poverty eradication. AIso, it was given great 
importance to the opinion of civil society, in recognition of the key role of 
civil society in implementing sustainable development and promoting 
partnerships. 
 
 Key-words: global action, social development, poverty eradication, global 
solidarity. 

 


