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Motto

„Toate ființele se nasc libere și egale în drepturi. Ele sunt 

înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte 

unele față de altele în spiritul fraternității.”

(Declarația Universală a Drepturilor Omului,Art.1)



ARGUMENT

 Multiculturalitatea lumii este un fapt recunoscut și larg 

constientizat în zilele noastre. Multiculturalismul pretinde 
respect și apreciere din partea grupurilor pentru alte culturi 

din societate, pretinde toleranța unei comunități față de 

cealaltă comunitate. 

 Proiectul Educațional Internațional ,,Fără frontiere” vine în 

sprijinul elevilor școlilor implicate, pentru a înțelege mai bine 

ceea ce reprezintă multiculturalitatea. Pentru aceasta, 

trebuie să luăm în considerare rolul important al contextului 
(social, cultural și istoric) în relațiile intra și extra-culturale, 

legătura multilaterală între cultură și comunicare. 



SCOPUL

 Formarea unei atitudini pozitive a elevilor într-o societate 

multiculturală



OBIECTIVE

 dezvoltarea la elevi a deprinderilor legate de viață, într-o 

societate multiculturală; 

 dobândirea de cunoștințe privind cultura în general și 
impactul acesteia asupra comportamentului individual și 
de grup privind propria cultură sau alte culturi; 

 dezvoltarea la elevi a interesului pentru  cunoașterea 

drepturilor, a libertăților, a responsabilităților personale și 
sociale;

 dezvoltarea la elevi a deprinderilor și atitudinilor privind 

identitatea culturii proprii și a celorlalți precum și refuzul 

discriminării și al intoleranței



GRUP TINTĂ

 Elevi, cadre didactice de la școlile implicate în proiect

DURATA

 Martie 2016 - Iunie 2016



ACTIVITĂTI

 martie:

 „Să îmi cunosc partenerii”: vizitarea Scolii Gimnaziale Iratoșu
de către elevi și cadre didactice de la Angol Nyelvet Emelt 

Szinten Oktató Általános Iskola - Budapest

 aprilie:

 Concurs de referate cu tema: „Sărbătorile Pascale în Europa 
Creștină” – Activitate desfășurată on-line.

 mai:

 9 Mai – Ziua Europei – vizitarea Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola-Budapest, de către un grup de elevi și 
profesori de la școlile implicate în proiect.

 iunie:

 Activitate on-line - Exemple de bune practici: activități 
desfășurate cu elevii, cu ocazia zilei de 1 Iunie- Ziua Copilului, 

în fiecare din școlile partenere.





































Vă multumim


