Februarie– luna toleranței
În cadrul proiectului educațional „Școala pentru valori autentice”, organizat de
Inspectoratul Școlar Județean Iași în anul școlar 2017 – 2018, în luna

februarie este

promovată Toleranța.
În acest sens, Liceul Teoretic „ Miron Costin” Iași a

desfășurat pe parcursul lunii

următoarele activități la care au participat aproximativ 300 elevi, 5 cadre didactice .
1. ,,Toleranța în mediul educațional” Activitatea s-a desfășurat în data de 12 februarie
2018 în parteneriat cu Departamentul ,,Pro vita”al Mitopoliei Moldovei și Bucovinei, avand ca
invitat pr. Radu Brânză. Dialogul a avut loc între elevii clasei a X-a D, profesorii prezenți și
invitatul dezbaterii, preotul Radu Brânză.
Activitatea s-a desfășurat sub forma unei prezentări interdisciplinari a unor modele de
viaţă

pentru adolescenţii de azi, venind cu argumente bazate pe Sfânta Scriptură şi pe

bibliografia Sfinţilor Părinţi. Demersul s-a vrut a fi și o evidenţiere a importanței practicării
toleranței, bunătății, respectului și răbdării în spațiul educațional. S-au dezbătut aspecte despre
toleranţa în lume, nevoia de toleranţă, toleranţa religioasă, metode de identificare a intoleranţei.
In finalul activității, s-a organizat unui joc de rol pentru evidenţierea spiritului intolerant în
rândul elevilor.
2. „Semn de carte, un minisimbol al toleranței”
Activitatea s-a desfășurat în data de 15 februarie 2018 și s-a constituit intr-o conversație
interactivă

despre

toleranță

(semnificație,

importanță,

cuvinte-cheie,

analiza

unor

exemple/contraexemple). Elevii de la clasa aII-a au realizat semne de carte prin combinarea
unor materiale și tehnici de lucru, ilustrând prin varietatea opțiunilor făcute de elevi, ideea
diversității într-un mediu tolerant.
Apoi, au completat mesaje despre toleranță pe semnul de carte. S-a realizat o expoziție unde
au fost expuse și valorizate produsele obținute-minisimboluri ale toleranței.

3."Îndrăznește să fii BUN!"
Activitatea s-a desfășurat în data de 16 februarie, în parteneriat cu Biroul de Analiza si
Prevenire a Criminalitatii IPJ, Iasi Politia de Proximitate, Sectia 1,IPJ Iasi și a vizat identificarea
de alternative pozitive și constructive privind diminuarea și prevenirea comportamentelor
violente în mediul școlar. Obiectivele au urmarit constientizarea comportamentelor responsabile
privind faptele și acțiunile individuale și comune. Materialele prezentate de elevii de la
învățământul primar/gimnazial și liceal au fost jurizate de către Comisia de Prevenire a
Violenței din școală, cât și de invitați de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității ,
Poliția de Proximitate din cadrul IPJ.
4. "De Dragobete iți dăruiesc prietenia mea"
Elevii clasei a II-a B au fost provocați la un dialog pe tema Toleranța ( Ce înseamnă să fii
tolerant? , Față de cine putem fi toleranți?) Au enumerat calitățile unei persoane tolerante:
bunătate, încredere, iertare, îngăduință, indulgență, răbdare etc. și au exemplificat cu situații în
care ei pot fi toleranți. Din aceste situații au învățat să-și ceară scuze atunci când greșesc, să
ierte, să dăruiască și, în semn de prietenie unul pentru celălalt, și-au dăruit cărți. Activitatea s-a
finalizat cu vizionarea unui film artistic.
5. "Ziua Internațională a basmelor". Spunem basme
Activitatea s-a desfășurat în data de 26 februarie, în parteneriat cu Biblioteca Jud."Gh.
Asachi", Iași și Univ. de Arte

"George Enescu", Iași

sub forma unui joc de rol pentru

evidenţierea spiritului intolerant, prin lectura. Studenții voluntari de la Univ. de Arte le-au citit
elevilor din volumul Basme terapeutice, Patru berze și Piciorușul perdut, urmărindu-se a se
contura felul în care mesajul artistic al operei literare contribuie la educarea elevilor în spiritul
unor virtuţi morale, alături de personajele exponenţiale,

conflictul împins spre suspans şi

senzorial, deznodământul fericit. Elevii au conștientizat că mesajele celor două

basme

contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi
perfecţiune, a deprinderilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul,
perseverenţa, respectul pentru muncă, prețuirea, încrederea, răbdarea, atenția. necesitatea de a fi
toletanți unii cu alții .

