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➢ înseamnă să acceptăm

faptul că oamenii sunt

diferiţi în privinţa

aspectului exterior şi

personalității;

➢ se referă la diferența sau

distincția dintre oameni,

animale sau lucruri,

varietate, infinit sau

abundență de lucruri

diferite;

Acolo unde avem două sau mai multe persoane, avem diversitate.



Biologică - marea varietate de 
organisme vii, plante și animale 
care există pe planeta pământ.

Etnică - unirea diferitelor popoare din 
aceeași societate și că fiecare are propriile 
obiceiuri, limbă, piele, religii, festivaluri 

tradiționale, îmbrăcăminte, mâncare. 

Lingvistică - există diferite 
dialecte, accente și limbi în 

întreaga lume.

Socială - unirea popoarelor care 
se află în aceeași societate și 
care au propriile obiceiuri, 
religie, limbă, tonul pielii, 
tradiții, îmbrăcăminte și 

gastronomie.

Culturală - coexistența 
sau  relația între 

diferitele culturi care 
există în lume

Tipuri de diversitate
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Diversitate
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Înseamnă să fii DIFERIT

mic
mare
alb negru

ortodox
budist român

italian
englez

catolic



Recunoașterea diversității înseamnă că
toți:
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• avem dreptul de a fi tratați într-un mod respectuos și politicos.

• avem oportunități egale: toți avem același drept de a participa.

• avem dreptul la integrare socială: să fim acceptați așa cum 

suntem.

• avem dreptul de a fi recunoscuți pentru cine suntem.



Imaginează-ţi!
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Imaginează-ţi acum că 

ÎN FIECARE ZI VEI ASCULTA ACELAŞI ALBUM

Îți plac 

fructele?    

Imaginează-ţi acum că 

ÎN FIECARE ZI VEI MÂNCA UN SINGUR FEL DE FRUCTE

Îți place să 

asculți muzică?

Îți plac 

filmele?

Imaginează-ţi acum că

ÎN FIECARE ZI VEI VEDEA ACELAȘI FILM
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Suntem tot timpul înconjuraţi de diversitate chiar dacă nu suntem

conştienţi de asta şi foarte des tindem să ne înconjurăm noi înşine de

diversitate, fie că acest lucru înseamnă să ne cumpărăm haine noi sau să

ne schimbăm rutina zilnică, pur şi simplu pentru că suntem plictisiţi –

ceea ce s-ar traduce de fapt că suferim de lipsa diversităţii.

Și… câteodată, fără să observăm, noi înşine suntem diferiţi. Ni se

schimbă dispoziţia, ne gândim şi ne răzgândim pe tot felul de subiecte.

Odată cu diversitatea apare şi schimbarea, noile lucruri pe care le auzim

sau le facem, ne ajută să învăţăm. Devenim capabili să dezvoltăm

lucruri noi din jurul nostru şi chiar pe noi înşine.

Avem nevoie de diversitate
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Cu toții suntem diferiți! Și asta e minunat! Împreună ne e mai bine!

Este important să ne privim, să ne auzim, să ne ajutăm, să avem răbdare unii cu 

ceilalți, să fim toleranți, să ne descoperim, să ne respectăm și să ne acceptăm. 
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