
O lecție despre toleranță! 

 

În perioada 3-9 iunie 2018, elevii Colegiului Tehnologic „Spiru Haret” au participat la 

cea de-a treia mobilitate Erasmus +, care s-a desfășurat în orașul Bursa din Turcia. Gazdele, 

extrem de primitoare și ospitaliere, au fost profesori și elevi ai unei școli private, cu denumirea 

TED BURSA KOLEJI. La întâlnire au participat reprezentanții celor cinci țări partenere ale 

proiectului Global Education for a Global World, proiect de parteneriat strategic, finanțat de 

Uniunea Europeană. De această dată, tema întâlnirii a tratat subiectul Toleranței față de refugiați. 

După obișnuitele prezentări ale școlilor și ale țărilor implicate în proiect, elevii au prezentat câte 

un material legat de Toleranța față de refugiați din fiecare țară parteneră. Astfel, s-au analizat și 

s-au discutat datele statistice și rezultatele studiilor realizate pe acest subiect, elevii putând să 

identifice barierele ce îngreunează integrarea refugiaților și a migranților. Pe parcursul 

programului s-au realizat diverse jocuri creative de intercunoaștere și de spargere a gheții, 

precum  și unele  corelate cu tematica întâlnirii. Unul dintre jocurile apreciate de elevi a fost 

Being in other’s shoes, dramatizarea ajutându-i pe elevi să reflecteze asupra diferențelor de statut 

socio-economic și asupra consecințelor pe care acestea le au asupra vieții unei persoane dintr-o 

categorie vulnerabilă a societății. De asemenea, un impact pozitiv l-a avut vizita la Centrul 

Comunitar, care oferă servicii persoanelor și familiilor de refugiați.  Elevii au avut ocazia să 

participe la un atelier creativ de reciclare a sticlei, alături de câțiva copii beneficiari ai centrului. 

În aceeași notă aparte s-a încadrat și întâlnirea cu doi profesori din Statele Unite și o elevă din 

India. 

La final au fost prezentate trei materiale video, realizate și editate de elevi, pe tema 

întâlnirii. Serile culturale, în care am gustat din bucatele specifice fiecărei țări și în care am 

cunoscut tradițiile unor alte spații culturale, au adus un plus de valoare acestui proiect. 

„O ocazie unică în viață, în care am învățat despre diverse probleme ale U.E. și, totodată, despre 

diferitele culturi și tradiții, am legat prietenii ce vor ține ani și toate acestea doar în câteva zile 

minunate.” (Rareș Nedelcu, elev in clasa a IX-a B). 

„Erasmus+ a fost o experiență foarte plăcută. Am învățat lucruri pe care nu le știam până acum 

sau pe care le înțelesesem greșit. A fost o ocazie de a cunoaște persoane noi, cu o altă 

mentalitate, cu care am împărțit idei și alături de care am petrecut câteva zile minunate.” (Andi-

Theodor Tărăboi, elev in clasa a IX-a B). 

„Cu ajutorul proiectului Erasmus + am avut ocazia să descopăr și să experimentez culturi și 

obiceiuri noi, mentalități diferite, toate acestea alătui de niște persoane minunate. A fost o 

experiență aparte, pe care sigur nu o voi uita!” (Alessandro-Remy Dospinescu, elev in clasa a 

IX-a B). 

 


