
TOLERANŢA ÎNTR-O EUROPĂ MODERNĂ 

(T.I.M.E)  

Este un proiect de parteneriat școlar multilateral care face parte din Programul Sectorial Comenius finanțat prin Programul de 
Învățare pe tot Parcursul Vieții ( LLP). 
Proiectul se derulează în perioada 01.09.2011 – 31.07.2013 
Școlile partenere sunt: 

  Şcoala cu Clasele I-VIII “Sfânta Vineri”, Ploieşti, România- coordonatoarea proiectului  
 Şcoala Vilani din Letonia 
  Institut de la Providence din Gosselies,  Belgia   

Obiectivele proiectului  T.I.M.E. 
 Promovarea unei mai bune înţelegeri şi conştientizări a evenimentelor religioase, culturale şi istorice care vor 

contribui la deschiderea către diversitatea culturală; 
 Cunoaşterea sărbătorilor naţionale şi religioase din ţările partenere; 
 Promovarea interculturalităţii şi interdisciplinarităţii prin implicarea mai multor cadre didactice în realizarea de 

diferite activităţi; 
 Promovarea principiului învăţării interculturale prin educaţia non-formală într-un mediu intercultural care pune 

accentul pe valorile locale şi europene.             
Este un proiect dedicat elevilor care provin din diferite medii etnice, religioase, lingvistice şi culturale. Aceştia au şansa de a 
intra în contact, relaţiona, de a face schimb de experienţe în ceea ce priveşte moştenirea culturală şi de a stabili relaţii de 
prietenie în viitor pentru că a venit timpul (T.I.M.E.) pentru Toleranţa Într-o Modernă Europă. 
Rezultatele proiectului  până în prezent, septembrie 2012: 
 S-a  aplicat un chestionar cu privire la gradul de toleranţă al elevilor  faţă de alte religii, culturi, obiceiuri, tradiţii. 
 Site-ul proiectului https://sites.google.com/site/comeniuslesreligions/  realizat de echipa din Belgia 

Rezultate finale 
  Ghid ABC de supravieţuire cu cele mai comune expresii în liba enfleză, franceză, română şi latină 
  Hartă interactivă europeană cu informaţii despre grupurile etnice, religioase, turistice şi locurile culturale 
  Calendar cu sărbătorile naţionale şi religioase din fiecare ţară parteneră 
 Dicţionar care să cuprindă cuvinte cheie despre toleranţă 
 Albume  foto 
 CD şi DVD cu imagini din activităţile desfaşurate  

Vizite de lucru în proiect 
 Septembrie 2011  GPH-Institut de la Providence din Gosselies Belgia au participat 6 cadre didactice 
 Aprilie  2012 Şcoala Vilani din Letonia  au participat 4 elevi şi 7 cadre didactice 
 Septembrie 2012 GPH-Institut de la Providence din Gosselies Belgia au participat 7 elevi şi 5     cadre didactice 
 Aprilie 2013 Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti  România va fi gazda întâlnirii finale de proiect. 
Vă aşteptăm sa fiţi alături de noi! 
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