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• Proiectul nostru îşi propune să ofere o deschidere către tradiţiile, 
cultura si religia ţărilor din Europa. Elevii, îndrumaţi de cadrele 
didactice, vor fi implicaţi în strângerea de informaţii referitoare la 
moştenirea religioasa, etnica si culturală din ţările partenere. Aceste 
materiale vor fi expuse in expoziţii itinerante iar, mai apoi, strânse într-
un album. Cele mai reprezentative vor fi incluse într-un calendar al 
sărbatorilor naţionale si religioase din fiecare tara, atât în engleză, cât 
şi în limba maternă. 

• De asemenea, vom realiza o harta interactiva a distribuţiei etnice si 
religioase, care va include obiective culturale şi turistice ale fiecarei 
zone din care face parte ţara respectivă. 

• Pentru a facilita comunicarea, vom realiza un ghid de supravieţuire cu 
cele mai frecvente expresii, precum si un dicţionar care va cuprinde 
cuvinte legate de toleranţă. Materialele realizate în fiecare etapă a 
proiectului vor apărea pe site. Acesta va mai cuprinde cântece şi 
dansuri tradiţionale desfăşurate de către elevi. 

• Astfel, elevii îşi vor dezvolta potenţialul creativ, vor descoperi 
asemănările, dar vor învăţa să accepte diferenţele dintre ei si celelalte 
popoare. În consecinţă, vor învăţa să fie toleranţi şi să aibă un 
comportament prosocial. 
 



• Scopul proiectului este de a trezi interesul şi dorinţa 
elevilor de a cunoaşte diferite naţii, culturi si religii, şi de 
a stabili relaţii de prietenie în viitor pentru că a venit 
timpul (T.I.M.E.) pentru Toleranţa Într-o Modernă 
Europă. 

• În primul rând, este un proiect dedicat elevilor care 
provin din diferite medii etnice, religioase, lingvistice si 
culturale. Aceştia au şansa de a intra în contact, 
relaţiona şi de a face schimb de experienţe în ceea ce 
priveşte moştenirea culturală. Astfel, ei vor cunoaşte 
trăsăturile fiecărui grup etnic în parte şi vor adopta o 
atitudine pozitivă si tolerantă faţă de diferite tradiţii, 
obiceiuri si limbi cu scopul de a promova înţelegerea şi 
participarea activă a întregii comunităţi în toată 
diversitatea ei. Mai mult de atât, elevii vor forma echipe 
interculturale si vor stabili legături de durată. 
 



 

• România: 

  Suntem confruntaţi cu o varietate de 

probleme atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

Am ales această temă întrucât credem că 

elevii vor învăţa să tolereze diferenţele 

existente mult mai uşor. Astfel, vom putea 

trăi în pace şi armonie şi vom deveni 

cetăţeni responsabili într-o Europă 

modernă. 

 



• Letonia: 

  Tema toleranţei este foarte actuală în această 
şcoală unde învaţă atât letonieni, cât şi ruşi, iar 
conflictele etnice şi religioase trebuie evitate în 
viaţa de zi cu zi. Cadrele didactice trebuie să-şi 
educe elevii  să respecte opinia celuilalt şi să se 
accepte unul pe altul. De asemenea, profesorii 
trebuie să-i încurajeze pe elevi să citească mai 
mult, să descopere ţări noi şi să-şi lărgească 
orizonturile prin comunicarea cu partenerii 
proiectului şi vizitarea acestor ţări. 

 



• Belgia: 

 

  Şcoala include elevi de mai multe culturi şi 

religii: creştini alături de musulmani. Acest 

lucru creează dificultăţi de comunicare. 

Prin dezvoltarea acestui proiect pe tema 

toleranţei, noi speram să educăm viitori 

cetăţeni capabili să fie mai toleranţi faţă de 

oricine în societate. 

 



• Să promoveze conştientizarea reciprocă a evenimentelor 
religioase, culturale şi istorice pentru o mai mare deschidere 
către o diversitate culturală 

• Să promoveze cetăţenia activă şi toleranţa printre elevi prin 
acceptarea diferenţelor ca fiind esenţiale pentru existenţa umană 

• Să combată atitudinile de intoleranţa în şcoala, cercul de prieteni 

• Să contribute la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor în ceea ce 
priveşte sărbătorile naţionale şi religioase în ţările partenere 

• Să promoveze interculturalitatea şi interdisciplinaritatea prin 
implicarea cât mai multor profesori şi elevi în diferite activităţi 

• Să cunoască influenţa şi efectul religiei asupra vieţii de zi cu zi 

• Să realizeze  o cercetare în istoria religiei din fiecare ţară, 
precum şi a dezvoltării ei până în prezent 

• Să îmbunătăţească folosirea limbii engleze şi a cunoştinţelor de 
calculator 

 



     Alegând această temă intenţionăm să ne 

adresăm următoarelor discipline: istorie, 

cultură civică, geografie, engleză, limba 

maternă, arte, ITC. Vom promova 

multilingualismul, pluralismul, educaţia 

inclusivă, oportunităţi egale pentru toţi. 

 



• 09/ 2011 – Postare informaţiilor pe site-ul şcolilor. 
Prezentarea proiectului tuturor cadrelor didactice 
pentru a-i conştientiza în vederea implicării în 
proiect. 

 
• 09/ 2011 – Cunoaşterea partenerilor cu ocazia 

primei vizite de studiu din Belgia unde se va stabili 
designul site-ului de proiect şi structura 
chestionarului care se referă la gradul de toleranţa 
al elevilor (diferite religii, culturi, obiceiuri şi tradiţii). 
 

• 10/ 2011 - Determinarea nivelului de toleranţă în 
fiecare şcoală prin interpretarea chestionarului cu 
privire la toleranţa elevilor noştri faţă de alte religii, 
culturi, obiceiuri, tradiţii. 



 

• 16/11/2011 - Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Toleranţei 
- dezbatere pe o platforma de e-twinning în ceea ce 
priveşte toleranţa în şcoli, întâlniri ale tinerilor, expoziţie de 
afişe, desene. Site-ul proiectului. 

 

• 12/2011 – Postarea de cântece şi dansuri specifice 
sărbătorilor de iarna pe site-ul proiectului. 

 

• 01/2012 - Parteneriate cu instituţiile care lucrează cu 
persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri dezavantajate. 

 

• 02/2012 - Echipe mixte de grupuri de învăţare. Grupuri de 
întrajutorare în clase. Expoziţii cu lucrări realizate pe 
grupe de elevi (meşteşuguri artistice, desene, picturi). 

 

• 03/2012 -  Dezvoltarea abilităţilor sociale, civice (vizite de 
studiu, plantarea de patru arbuşti ornamentali  în aceeaşi 
zi în toate cele patru şcoli)-fotografii, video. 

 



• 04/2012 – Expoziţie itinerantă de fotografii pentru vizita de studiu din 
Letonia. 

    Strângerea de materiale necesare pentru a întocmi calendarul cu 
sarbatuire ce conţine expresiile cele mai comune pe care  elevii le scriu 
în limba engleză şi limba maternă 

 

• 05/2012 - Activităţi specifice de Ziua Europei - 9 Mai  

    Concurs de eseuri: “Am un prieten în Europa”, primele trei cele mai 
interesante eseuri vor fi premiate şi vor apărea pe site-ul proiectului. 

   Ghidul ABC de supravieţuire care conţine cele mai comune expresii  

 

• 06/2012 - Fotografii, pliante, cărţi poştale efectuate în vizitele de 
documentare la locurile de cult pentru diferite religii, în toate cele patru 
ţări  pentru a găsi lucruri în comun şi diferite  

 

• 09/2012 – Expoziţie itinerantă de fotografii la vizita de studiu din Belgia. 
Strângerea materialelor necesare realizării unui calendar cu sărbătorile 
naţionale şi religioase din fiecare ţară în limba engleză şi limba maternă 

  

• 10/2012 - Scrierea de articole despre toleranţă pe tema simpozionului, 
cu ocazia Zilelor Şcolii care vor fi trimise pe adresa de e-mail a şcolii 
organizatoare 

  

 



• 11/2012 – Festival la nivel de şcoala “Mână în mână” cu 
elevi aparţinând tuturor grupurilor etnice pentru a 
sărbători Ziua Internaţională a Toleranţei. 
 

• 12/2012 -Expoziţie:”Religii, obiceiurile si traditiile”. Elevii 
vor crea diferite obiecte: fotografii / desene / picturi / 
sculpturi / obiecte de artizanat. 

 
• 01/2013 – Realizarea unei hărţi interactive a grupurilor 

etnice şi religioase, pentru fiecare ţară. De asemenea, 
aceasta va include obiective turistice şi culturale din 
regiunea fiecărei  şcoli. 
 

• 02/2013 – Întâlniri ale tinerilor cu reprezentanţii ordinii 
publice, care vor prezenta materiale educaţionale 
referitoare la prevenirea violenţei în scopul de a-i învăţa 
pe elevi cum să trăiască în armonie. 

 
• 03/2013 - Plantarea florilor împreună în spaţiul verde din 

curtea şcolii. 
 



• 04/2013 - Distribuirea dicţionarului care conţine 
cuvintele cheie despre toleranţa (fiecare ţară 
contribuie cu 25 de cuvinte) la întâlnirea finală a 
proiectului din România.  

   Realizarea unui album foto şi DVD care conţin 
imagini de la întâlnirile de proiect,precum si o 
expoziţie itinerantă. 

 
• 05/2013 - Prezentare Power Point, album foto. 

Expoziţie cu rezultatele finale în toate şcolile 
implicate în proiect. 
 

• 06/2013 - Rapoartele finale ale tuturor ţărilor 
participante (România, Letonia, Belgia). 
 

• 07/2013 - Raportul final al proiectului. 
 



    Profesorii echipelor de proiect vor pune accentul pe aspectele 
cross-curriculare şi interculturale ale proiectului, ca urmare a 
temelor aduse în discuţie în timpul orelor de: 

 
• Istorie- elevii vor dobândi informaţii despre cele mai importante  

evenimente istorice ale ţărilor participante, precum şi zilele lor 
naţionale, dezvoltarea economică şi culturală până în prezent. 

  
•  Cultură civică-elevii vor dezvolta competenţele sociale şi civice 

ca cetăţeni activi ai Europei. 
  
• Geografie-elevii vor dobândi cunoştinţe referitoare la locaţia 

ţărilor participante şi a oraşelor unde se află şcolile partenere. De 
asemenea, vor învăţa să citească hărţi şi să întocmească o hartă 
cu cele mai importante obiective turistice şi cu principalele 
grupuri religioase şi etnice din zonele respective.  



• Religie-elevii îşi vor îmbogăţi cultura generala  despre istoria religiei în fiecare 
ţară participantă, precum şi a sărbătorile lor religioase şi tradiţionale.    

 

• Engleză-elevii vor întocmi prezentări ale ţărilor europene, oraşelor şi şcolilor 
partenere. De asemenea, vor face descrieri, eseuri pentru concurs şi două 
articole de ziar. Nu în ultimul rând, vor citi /scrie e-mail-uri şi utiliza e-twinningul. 

 

• Arte-elevii vor realiza obiecte de artizanat, desene, picturi, sculpturi, fotografii, 
expoziţii şi vor învăţa cântece/dansuri. 

 

•  TIC-elevii vor învăţa să utilizeze calculatorul, programe, diferite instrumente 
pentru a crea site-ul. Ei vor dobândi informaţii despre procesarea video, 
editarea de articole într-un editor de text şi în programul Publisher. În plus, îsi 
vor putea folosi cunoştintele de scanare, imprimare, înregistrare de DVD/CD-uri, 
căutare de informaţii pe Internet, utilizare a internetului pentru comunicarea prin 
e-twinning, pe forum, etc. 

 

• Limba maternă- elevii vor face descrieri, eseuri pentru concurs. Vor citi 
materialele informative si vor efectua vizite la biblioteci şi librării. De asemenea, 
vor realiza două interviuri cu colegii şi reprezentanţii comunităţilor locale, 
precum şi două articole de ziar. 

 



• La începutul proiectului, vom evalua, cu ajutorul unui chestionar, 
cunoştinţele elevilor despre propria lor istorie, religie, cultură, 
precum şi pe cele ale altor ţări. 

• Pe parcursul proiectului, vom evalua progresele realizate, prin 
solicitarea de feed-back dupa fiecare activitate care a avut loc, 
cu scopul de a comunica în permanenţă şi a observa cu atenţie 
activităţile stabilite în cadrul primei întâlniri. 

• Întâlnirile organizate în şcolile partenere vor avea cu siguranţă o 
mare importanţă în evaluarea periodică a rezultatelor 
parteneriatului. Elevii vor fi evaluaţi prin intermediul portofoliului 
după fiecare activitate realizată pe parcursul proiectului. De 
asemenea, vor fi folosite şi autoevaluările. 

• La sfârşitul celui de al doilea an al proiectului vom da acelaşi 
chestionar pentru a măsura gradul în care s-a îmbunătăţit  
conceptul de toleranţă şi s-au năruit stereotipurile. Astfel, vom 
putea vedea beneficiile şi acumulările proiectului. 

 



prima mobilitate a proiectului 
GOSSELIES, BELGIA, 

…..septembrie 2011 



a doua mobilitatea a proiectului 
VILANI, LETONIA, 
 23-27 aprilie 2012 



23 aprilie 2012 – OLD RIGA 









23 aprilie 2012, CATEDRALA 
ORTODOXA SF. PETRU 



23 aprilie 2012, RIGA -ZONA 
“ART NOUVEAU” 





24 aprilie 2012, SCOALA VILANI 





24 aprilie 2012, ZONA DE EXPLOATARE A 
DOLOMITULUI - PERTNIEKI 



24 aprilie 2012, CATEDRALA 
CATOLICA VILANI 



24 aprilie 2012 – WORKSHOP 
CREATIE 



25 aprilie2012 – PREZENTAREA 
PROIECTELOR 



25 aprilie 2012 – CATEDRALA 
CATOLICA AGLONA 



25 aprilie 2012 – MUZEUL PAINII 



25 aprilie 2012 – MUZEUL 
CERAMICII LATGALE 



26 aprilie 2012 – CASTELUL 

SIGULDA  



26 aprilie 2012 – PESTERA 
GUTMAN 



26 aprilie 2012– CASTELUL 
TURAIDA 



a treia mobilitatea a proiectului 
GOSSELIES, BELGIA, 17-21 septembrie 

2012 



17 septembrie 2012 – 

PREZENTAREA PROIECTELOR  



20 septembrie 2012 - ATOMIUM 



20 septembrie 2012 –  BRUXELLES 



20 septembrie 2012 – BASILICA 
KOKELBERG 



20 septembrie 2012 – PAVILIONUL 
CHINEZESC 



21 septembrie 2012 – ACTIVITATE 
IN CADRUL PROIECTULUI 

(profesorii) 



21 septembrie 2012 – ACTIVITATE 
IN CADRUL PROIECTULUI 

(elevii)  



21 septembrie 2012 – EXPOZITIA 
ITINERANTA 



20 septembrie 2012 - PLANTARE 



20 septembrie – PREZENTAREA 
PROIECTELOR IN ECHIPA 



21 septembrie 2012 – PESTERA 
HAN-sur-LESSE 



21 septembrie 2012 - DINANT 



21 septembrie 2012 - MAREDSOUS 



22 septembrie 2012 – ULTIMA 
ACTIVITATE (jurnal de calatorie) 



Ultima  întâlnire  de  proiect a fost 
organizata la 

 SCOALA GIMNAZIALA  
SF. VINERI,  

PLOIESTI, ROMANIA, 
21-26 aprilie 2013 


