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Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, din Ploieşti, implementează Parteneriatul 

strategic Erasmus+"Tolerance Europe”, în perioada septembrie 2017 - august 2019, 

acesta fiind finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P., alături de 

școli din alte patru țări: 

              - Zespol Szkol w Krypach, Wierzbno, Polonia; 

- Istituto Comprensivo Pasquale Mattej, Formia, Italia; 

- Eyüp Gümüssuyu Ilkokulu, Istanbul, Turcia; 

- St. Cyril and Methodius Primary School, Razlog, Bulgaria; 

Parteneriatul strategic Erasmus+"Tolerance Europe" se adresează elevilor din 

clasele V-VIII care sunt marginalizați, victime ale agresiunii verbale și fizice, ale 

presiunii de la egal la egal, cu  stima de sine scăzută, în activități fiind implicaţi 

aproximativ 80 de elevi din fiecare şcoală. 

Activitățile desfășurate în perioada 21.10.-27.10.2018 au fost găzduite de Eyüp 

Gümüssuyu Ilkokulu,  Istanbul,  Turcia și au evidențiat importanța identității culturale 

europene, a patrimoniului cultural, religios european. De asemenea, activitățile au 

subliniat importanța valorilor civice, oferind participanților exemple practice pentru a 

acționa în calitate de cetățeni cu gândire civică, acestea regăsindu-se în formularul de 

aplicație.            

 Elevii români au participat la Festivalul toleranței și al înțelegerii reciproce, 

oferind acestora oportunitatea de a cunoaște obiceiurile, tradițiile, sărbătorile specifice 

țărilor participante, sensibilizându-i cu privire la diversitatea și identitatea culturală, 

promovând astfel coeziunea socială (elevii au pregătit un colaj muzical reprezentativ 

pentru țara lor). 



 

  

   În cadrul festivalului elevii au experimentat tehnica EBRU de realizare a picturii 

în apă. Această experiență a oferit elevilor oportunitatea de a exprima prin artă, prin 

culoare, prin desen viziunea personală despre toleranță, diversitate și identitate culturală. 

           Atelierul desfășurat în cadrul „Festivalul toleranței și al înțelegerii reciproce” a 

reunit elevii celor cinci școli partenere, aceștia dând formă și culoare valorilor civice și 

toleranței prin realizarea de flashcard-uri.  

Vizitele de studiu efectuate în zona istorică a Istanbulului (Hagia Sofia, Moscheea 

Albastră, Palatul Topkapî, Basilica Cisternă) au facilitat elevilor înțelegerea conceptelor 

de „toleranță religioasă” și „înțelegere reciprocă”, în context european și personal. 

Cultura și religia celor trei imperii (roman, bizantin și otoman), care au marcat existența 

Istanbulului, au fost descoperite de elevi în cadrul vizitei tematice de-a lungul Bosforului, 

aceștia conștientizând efectele violenței, rasismului și intoleranței asupra societății.  

 Activitățile în echipă, desfăsurate în Kemerburgaz Forest Park Area, au oferit 

elevilor posibilitatea de a-și depăși limitele, contribuind la creșterea stimei de sine, la 

redefinirea toleranței și au stimulat sentimentul de apartenență la comunitatea UE. 

Muzeul Ciocolatei a reprezentat pentru elevi locul în care literatura pentru copii, 

arta orientală și europeană, religia creștină și musulmană, istoria, muzica au devenit 

expresii ale toleranței, diversității și identității culturale.     

 Activitățile culturale, vizitele de studiu au urmărit conștientizarea efectelor 

violenței, rasismului, naționalismului și intoleranței, reevaluarea propriului rol acasă și în 

societate, prin descoperirea conștiinței de sine, urmărindu-se astfel utilizarea emoțiilor 

pentru a face învățarea mai ușoară și mai plăcută, dar și lucrul în echipă sau 

îmbunătățirea competențelor lingvistice. 

Cadrele didactice participante și-au îmbunătățit competențele lingvistice, au 

analizat aspectele importante privind sistemele de învățământ specifice țărilor partenere, 

metode de predare, exemple de bună practică.      

 Activitățile desfășurate la Eyüp Gümüssuyu Ilkokulu, Istanbul au fost 

organizate cu sprijinul cadrelor didactice, părinților și Inspectoratului Școlar. Implicarea 

comunității locale a contribuit la atingerea obiectivelor Parteneriatul strategic 


