
 

  

Erasmus+"Tolerance Europe".       

 Timpul petrecut de elevii români alături de familiile elevilor turci a avut ca rezultat 

dezvoltarea competențelor  civice și sporirea stimei de sine a elevilor, facilitarea 

înțelegerii conceptelor de  „toleranță”  și  „înțelegere reciprocă”,  sensibilizarea cu privire 

la diversitatea și identitatea culturală care promovează coeziunea socială, îmbunătățirea 

competențelor lingvistice, descoperirea eficienței lucrului în echipă și a stilului de viață al 

colegilor turci.          

 Produsele activităților, din cadrul întâlnirii de proiect, s-au concretizat în realizarea 

colajului muzical pentru Festivalul toleranței și al înțelegerii reciproce, a flashcard-urilor, 

a expoziției desfășurată în  holul școlii, alături de colțul dedicat Parteneriatul strategic 

Erasmus+"Tolerance Europe".       

 Întâlnirea de proiect din Turcia a constituit un veritabil schimb de experiență, un 

prilej de a înțelege necesitatea respectării diversității și identității culturale pentru 

promovarea unei atitudini tolerante și un început pentru activități menite să devină 

exemple de bună practică.  

 

 

 

Responsabil monitorizare proiect, 

Dir. adj., prof. RADU ELENA LAURA 

 

     

 

 

 



 

  

 

Şcoala noatră a obţinut titlul de Şcoală eTwinning 

 Trei unităţi de învăţământ din Prahova au obţinut 

certificatul „Scoala eTwinning”. eTwinning este cea mai mare  

platformă online de proiecte educative susţinută de Comisia 

Europeană, cu peste 500.000 de profesori din Europa şi zonele 

limitrofe. 

 Certificatele „Scoala eTwinning” reprezintă atât o 

recunoaştere a reuşitei personale a profesorilor, cât şi o 

confirmare a rezultatelor deosebite obţinute de întreaga echipa 

eTwinning din aceste şcoli. În România, 63 de instituţii de 

învaţământ  preuniversitar au obţinut titlul de „Scoala eTwinning 

2019-2020”. 

https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm#c642 

 Şcolile din Prahova care au obţinut certificatele sunt: 

- Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil"  Ploieşti, care derulează în prezent  patru  proiecte              

e-Twinning  (coordinator, prof. Stan Cristina) şi două proiecte Erasmus+ KA2, acţiunea cheie 2 

(coordinator, prof. Nica Alina);  

- Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, Prahova; 

- Liceul Teoretic Filipestii de Padure. 

 „Scolile eTwinning” pot fi considerate deschizatoare de drumuri, fiind recunoscute drept modele 

în domenii precum: 

- practici digitale; 

- practici de siguranță online; 

- abordări inovatoare  și creative ale pedagogiei; 

- promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice; 

- promovarea  practicilor de învățare în colaborare, în randul profesorilor și elevilor. 

 

Prof. Stan Cristina 
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