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SEMNIFICAȚIA TOLERANȚEI 

 1.1. Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii 
noastre, felurilor noastre de expresie și manierelor de exprimare a calității noastre de ființe 
umane. Ea este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicație și libertatea 
gândirii, conștiinței și credinței. Toleranța este armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligație de 
ordin etic; ea este, de asemenea, și o necesitate politică și juridică. Toleranța este o virtute care 
face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. 

 1.2. Toleranța nu este nici concesie, nici condescendență ori indulgență. Toleranța este, mai ales, 
o atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și 
libertăților fundamentale ale altora. În nici într-un caz, toleranța nu poate fi invocată pentru a 
justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranța trebuie să fie practicată de către indivizi, 
grupuri și State. 

 1.3. Toleranța este responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul 
cultural), democrația și Statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului și absolutismului și 
confirmă normele enunțate în instrumentele internaționale cu privire la drepturile omului. 

 1.4. În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a 
tolera nedreptatea socială, nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această 
privință. Ea semnifică acceptarea faptului că ființele umane, care se caracterizează natural prin 
diversitatea aspectului lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare, comportamente și prin valorile 
lor, au dreptul de a trăi în pace și de a fi cele care sunt. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Internationala_a_Tolerantei 

 



E UN FEL DE LANȚ VIRTUAL. SCOPUL LUI ESTE SĂ 

”CREASCĂ” ȘI SĂ SE DEZVOLTE, APOI VOM  VEDEA CÂT 

DE MULT S-A UMPLUT REZERVORUL CU GÂNDURI DE 

BINE!  

...ÎNCEPEM! 

Ziua Internațională a Toleranței este o sărbătoare anuală declarată 
de Organizația Națiunilor Unite în 1995 pentru ca oamenii să 
conștientizeze pericolele intoleranței. Se sărbătorește pe 16 noiembrie. 

 Am marcat în fiecare an, în diferite feluri, ZIUA TOLERANȚEI.  

În aceste vremuri neobișnuite și grele, haideți să nu o lăsăm să 
treacă neobservată. Să încercăm să trimitem cîte un mesaj fiecare, 
în această listă ce va crește cu fiecare contribuție a voastră, ca să 
devină un adevărat REZERVOR de mesaje de încurajare, pozitive, 
gânduri frumoase, reflecții personale.  
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TOATE VISELE NOASTRE POT DEVENI 

REALITATE DACĂ AVEM CURAJUL SĂ LE 

URMĂM. ( 16.11.2020, 10:30) 

 

 Armonia și pacea ar putea fi aduse în lume în contextul în care 
toată lumea ar putea sa fie tolerantă. Indiferent de credințele tale, 
percepția ta și felul tău de a gândi, trebuie să tolerăm alte opinii și alte 
tipuri de oameni, atâta timp cât nu fac rău celor din jur, deoarece 
fiecare persoană în parte interpretează viața diferit. Nu există un mod 
"corect" de a trăi, important este să ne clădim o viață bună și să ne 
simțim impliniți, ceea ce nu  putem avea dacă ne umplem sufletul și 
mintea cu ură față de semenii noștri. Toată lumea are drepturi egale 
ca om, indiferent de rasă, de gen, de religie, etc. 

 

 



“ DOAR TU SINGUR POȚI SĂ ÎȚI CÂȘTIGI 

LUPTA , AȘA CĂ FĂ-O CU SCLIPIRE DE 

BUCURIE ȘI OPTIMISM ÎN OCHI !” 

 - MEDEEA , 9.11.2020 

 

A tolera nu înseamnă a accepta orice ni se ivește, ci 
putem alege ce tolerăm și ce nu în această viață, în 
funcție de lucrurile care ni se oferă. Trebuie să 
lăsăm orgoliul la o parte mai ales în această 
perioadă în care, cu toții, avem grijă de noi și de cei 
din jurul nostru, ignorând mesajele negative și 
îmbrățișând cuvintele ,, o să fie totul bine ! “. 

Trebuie să mergem înainte orice ar fi, cu multă 
încredere și mult curaj! Data: 15.11.2020 Ora: 17:42 
Elev: Avram Adela 
 

 



NU UITA CĂ NU AI NEVOIE DE FOARTE MULTE 

LUCRURI CA SĂ FII FERICIT. ÎNCEARCĂ SĂ GĂSEȘTI 

FERICIREA ÎN LUCRURILE MICI ȘI SĂ TE BUCURI DE 

TOT CE OFERĂ VIAȚA. DENISA- 06.11.2020 

Toți oamenii sunt suflete! 

 

 "Dacă te simți singur și 

trist, nu uita să te joci cu 

pisicuța sau cățelușul tău. 

Nu te vor refuza. " 

05.11.2020 ora 20:28 

Andrada 

  

 

Să trăim clipa! 

 

Lasă viața să meargă 

de la sine, nu o 

complica! 

15:48,11.11.2020 

 



NU LĂSA PE NIMENI SĂ ÎȚI SPUNĂ CINE EȘTI SAU CINE 

TREBUIE SĂ FII! URMEAZĂ-ȚI PROPRIA CALE! 

GEORGE 11/16/2020 

 

Fii motivul cuiva de a zâmbi! 

Georgiana – 05.11.2020, ora 19:11 

 "Dacă vrei să culegi miere, trebuie 

să suferi înțepăturile albinelor." 

Data: 16.11.2020 Ora: 10:54 

 ,,Frumusețea naturii este 

diversitatea , cu cât mai unic, cu 

atât mai frumos." 16.11.2020.-12:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It gets worse before it gets better. 

 

 Nu ai vrea să ieșim candva? Fac eu 

cinste :-) Alex-05.11.2020, ora 17:07 

 Cineva, undeva, încearcă să îți facă 

ziua mai frumoasă! Observă, te va 

bucura! x-12.11 

 



  YESTERDAY IS HISTORY, TOMORROW IS A MISTERY, BUT 

TODAY IS A GIFT, THAT'S WHY WE CALL IT PRESENT.  

16.11.2020, 10:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           
 Suntem fluturi. O conglomerație 
de vise, gânduri și sentimente. 
Aceeași pulbere de stele ne 
învăluie pe toți. Aripile noastre sunt 
simbolul purității pe care o purtam 
în suflet și sunt încoronate cu o 
multitudine de culori. Suntem 
frumoși pentru că suntem diferiți. 
Pentru că toți, împreună, alcătuim 
curcubeul. Ar trebui să prosperăm 
în armonie, bunătate și 
TOLERANȚĂ și nimeni nu are 
puterea de a ne frânge aripile. 
Adriana- 05.11.2020, ora 17:01 

 

 

 

 

 

Cu fiecare zi ce trece, fiți mai buni!!!         Când ești rău, ești și urât! (Ups!) 

Iertați! Iubiți! 

 Un prieten adevărat nu este 

întotdeauna de acord cu tine și are 

curaj să spună lucrul acesta, dacă poți 

fi sincer în relația cu prietenul tău este 

un lucru foarte bun. Un prieten 

adevărat este acela în prezența căruia 

poți fi tu însuți fără nici un fel de 

ezitare. Cei care și-au dat seama acum 

că au cu adevărat prieteni de nădejde 

sau știau dinainte lucrul acesta sunt 

fericiții de la care avem ce învăța! 

Mihai, 13.11.2020 16:23 

 



 FII TOLERANT ȘI ASCULTĂ OPINIILE PERSOANELOR DIN 

JURUL TĂU, PENTRU CĂ NU ȘTII CÂND O OPINIE DIFERITĂ TE 

POATE AJUTA SĂ ÎȚI REALIZEZI OBIECTIVUL.  

BERDIE EUSEBIU 9.11.2020 

 

Zâmbește, totul va fi bine❣ 

 
 Când te simți singur, pierdut și 
neiubit, să știi că nu este așa, este 
Cineva care te iubește enorm și care și-
a dat viața pentru tine. Ești o comoară 
neprețuită, iar cu timpul se vor ridica 
și norii de ceață din viața ta. Nu te da 
bătut, doar cu credință și speranță vei 
reuși să treci peste problemele 
apăsătoare din această viață. 

 9 noiembrie, 16:10 Sfătuitoarea 
anonimă(Rahe Z.) 

 

Fiți fericiți, and that s on what? Periodt 

  De când suntem mici auzim povești 
despre super-eroi. Fiecare dintre noi are o 
putere și dacă toți ne unim puterile suntem 
de neînvins. Încearcă să faci oamenii 
fericiți, să fii bun cu ei, să le faci ziua mai 
frumoasă printr-un simplu "Bună ziua!". 
Un zâmbet face cât 1000 de cuvinte, haideți 
să zâmbim, să colorăm viața, să o facem 
roz. 

 Luiza - 06.11.2020 



COPILUL CARE ERAI ESTE 

MÂNDRU DE PERSOANA 

CARE AI DEVENIT! :) 

(11.11.2020, ORA 15:34) 
 

 În aceste vremuri grele pe care 

le trăim, trebuie să rămânem cu 

moralul ridicat, indiferent de 

situația în care ne aflăm. Este 

momentul oportun să ne bucurăm 

mai mult ca niciodată de micile 

părți ale vieții noastre și, mai 

ales, de oamenii dragi cu care 

conviețuim zi de zi. Această 

perioadă ne învață ce înseamnă 

cu adevărat fericirea și că singura 

grijă pe care ar trebui să o avem 

este sănătatea noastră și a celor 

din jurul nostru. 

 Învață să te iubești și 
devino prietenul tău cel 
mai bun, pentru că, în 
final, tu ești singura 
persoana pe care poți 
conta până la finalul 
timpului. Ai incredere în 
tine, valorezi mai mult 
decât îți imaginezi. 
Roxana – 06.11.2020, ora 
16:11 



EȘTI MOTIVUL 

FERICIRII MELE. 

ANA – 06.11.2020, 

ORA 16:32 

 Nu lăsa pe nimeni să îți spună 

că nu vei reuși să faci nimic. Ai 

încredere în tine și în forțele 

proprii. Poți să faci tot ce îți 

dorești, prin muncă și 

perseverență. Profită de toate 

oportunitățile și nu-ți fie frică de 

eșec. Fii bun cu cei din jur și nu 

judeca pe cineva după primele 

aparențe!  

Data: 11.11.2020  

Ora: 22:02  

Nume: Hola Maria Beatriz 

 

 Diferențele dintre noi dau 

farmec umanității. Doar 

dacă suntem închistați în 

conveniențe nu le putem 

accepta. Acceptându-le, ne 

bucurăm unii de alții, unii 

pentru alții. Nimeni nu e mai 

presus decât nimeni, toți 

suntem unici și interesanți. 

Dary - 15/11/2020, 0ra 17:23 

 



DON`T WORRY, BE HAPPY! 

R. - 09.11.2020 - 13:53 
 

 Continuă să faci ceea ce îți 

place, chiar dacă greșești și 

eșuezi , te vei ridica și vei 

străluci. Suntem unici, diferiți, și 

asta ne face mai frumosi, pe 

fiecare în felul său. Dacă 

persoanele din jurul nostru ar fi 

exact cum ne dorim noi să fie, 

lumea ar fi plictisitoare și 

monotonă.  

Fii tu însuți !  

11.11.2020 

 

 Mesajul meu pozitiv se 
referă la încrederea în sine și 
la puterea de a merge mai 
departe. Suntem oameni și nu 
toate lucrurile decurg asa cum 
ne planificăm, dar trebuie să 
fim mândri. Mândri deoarece 
trăim, avem o familie, o casă, o 
prietenie prețioasă, și, mai 
ales, pentru ca suntem noi 
înșine. 

 09.11.2020, 13:52 

 



VIAȚA UNORA E PLINĂ DE ÎNTUNERIC, AȘA CĂ DE CE SĂ NU FII TU 

LUMINA CARE ÎI SCOATE DIN UMBRE, CARE LE ARATĂ FRUMUSEȚEA 

ZILEI DE AZI? FII TU SCHIMBAREA, FII TU CEL CARE AJUTĂ CAND E 

NEVOIE, FII TU!    BOBO - 06.11.2020 

 

 Este important să învățăm să 
acceptăm că există mult mai mult 
decât orașul nostru. Lumea e mare 
și diversificată și cel mai bine e să îți 
vezi de treaba ta. În modul acesta, 
toată lumea e fericită. Totuși, 
trebuie să înveți să filtrezi 
informațiile. Nu tot ce apare pe net e 
adevărat, și aici mă refer la absolut 
orice știre. Ana 

 

 Te-ai născut să fii tu, să fii 
real, nu perfect. Învață să te 
accepți și să te iubești așa cum 
ești. Fii bun cu cei din jurul 
tău, pentru că fiecare duce o 
luptă de care tu nu știi. 

 Alexia - 06.11.2020, ora 17:08 



  VIAȚA ESTE 10% CEEA CE ȚI SE ÎNTÂMPLĂ ȘI 90% 

FELUL ÎN CARE REACȚIONEZI LA ACELE ÎNTÂMPLĂRI. 

GĂSEȘTE PUTERE ÎN DURERE ȘI GRAȚIE ÎN EȘEC. 

 DATA: 16.11.2020 ORA: 12:34 NICKNAME: UNICORN 

 

 Orice este posibil în viață, 

dacă și noi suntem dispuși să 

doborâm orice obstacol ne stă 

în calea succesului. 

“Imaginația este mai 

importantă decât 

cunoașterea.” -Albert Einstein 

09.11.2020, ora 13:41 -Alex 

 

Fiecare suntem unici și speciali 

în felul propriu! Acceptă-te pe 

tine așa cum ești, încearcă să 

devii o versiune mai bună a ta 

prin orice faptă o faci și așa vei 

avea o relație mai bună cu cei 

din jurul tău! 

 



ZÂMBETUL ESTE CEL MAI NECOSTISITOR ACCESORIU, AȘA 

CĂ POARTĂ-L! ZÂMBEȘTE, FII FERICIT ȘI ÎMPRĂȘTIE 

FERICIREA ÎN JURUL TĂU, NU TE COSTĂ NIMIC.  

ELENA – 06.11.2020 

Mereu vor fi zile mai negre, 

deoarece viața poate fi grea 

uneori. Ce trebuie noi să facem 

este să vedem partea pozitivă și 

să ne mulțumim cu ce avem 

pentru moment, totul va fi 

bine. - 10.11.2020 15:12 Can 

 

 

Omul este o manifestare 

minusculă a haosului astral pe 

care îl numim univers, prin care 

magia cosmosului se exprimă 

liberă, neîngrădită... Cine să fi 

creat arhitecții crugului 

pământesc dacă nu haosul? 

 



DACĂ TOATĂ LUMEA S-AR FI OPRIT LA PRIMA PROBLEMĂ 

ÎNTÂMPINATĂ, NU AM FI AJUNS NICIUNDE. 

-9 NOIEMBRIE 2020 

 

Fii tu însuți! 

 
 Zâmbește și totul va fi bine! Doar 

împreună putem depăși situația în 
care ne aflăm, în ciuda distanțării pe 
care trebuie să o respectăm, ar 
trebui sa fim mai apropiați ca 
niciodată! 

 "Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică." Ioan 3:16 12:34 
16.11.2020 

 

Fiți mai buni între voi!! 

 
Caută binele în tot răul ăsta, și, dacă 

nu îl găsești, creează-l singur! Ține 
capul sus! A, și adopta un câine! 
Asta îmbunătățește lucrurile mereu! 
9.11.20, ora 17:37 Cacet 

 Fii tu însuți! Nu te schimba pentru 
nimeni, pentru că tot timpul vor fi 
persoane care nu te vor plăcea, mai 
bine te plac pentru ceea ce esti tu, 
nu pentru ceea ce pari să fii! 

 



DEȘI CURCUBEUL PARE GRI ACUM, EU ȘTIU CĂ VOR 

IEȘI LA SUPRAFAȚĂ CULORILE SALE STRĂLUCITOARE 

ȘI ATUNCI NE VOM BUCURA CU TOȚII!  

ADE – 05.11.2020, ORA 14:50 

Gândește măreț, dar bazează-te pe 

micile plăceri! 

  Schimbarea nu va veni dacă 
așteptăm  altă persoană sau 

așteptăm alte timpuri. Noi suntem 

cei pe care-i așteptăm. Noi suntem 

schimbarea pe care o căutam.” – 

Barack Obama 

 Bucură-te de fiecare moment 
petrecut cu prietenii și familia, 

trăiește fiecare clipă exact așa 

cum iți place și creează-ți amintiri 

pe care nu le vei uita niciodată. 

 

Crede în tine, indiferent de ce zic ceilalți! 

9.11.2020 

  Toleranța în viață este cheia 

succesului, asul din manecă pe care 

nu ni-l poate lua nimeni. În perioade 
grele trebuie să ne ajutăm și să ne 

susținem unii pe alții. 

 Am un infint de gânduri, și bune, și 

rele... Și DA, știu, câștigă cele pe care 

le hrănesc. Deci, eu aleg ce fel de om 

vreau să fiu. Aleg lumina! Sandy 9.11. 

 



”FII BUN ORI DE CÂTE ORI SE POATE. ȘI 

ÎNTOTDEAUNA SE POATE.” – DALAI LAMA  

RALUCA – 05.11.2020, ORA 20:05 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Frumusetea e în ochii privitorilor! Me :) 

9.11...15:22 

 
 Dacă uit să vorbesc cu tine, 

amintește-mi! Nu o fac 

intenționat, doar mă pierd prin 

gânduri. Nu mă lăsa! Angela – 

05.11.2020, ora 15:00 

 Pregătește-te pentru ce este 

mai bine, dar nu te teme de ce 

este mai rău. 

   Dora – 08.11.2020, ora 11:35 

Nu lua mereu viața prea în serios! 15/11/2020 Olivia 

 
 Să gândim pozitiv ne face mai 

puternici, mai încrezători în noi 
înșine. Reușim să trecem peste 
orice obstacol dacă avem 
încredere în noi. 

 A fi tolerant înseamnă să accepți că 
ceilalți sunt diferiți față de tine și că 
acesta e un lucru bun! Anda - 
09/11/2020, ora 19:32 

 

 



CEA MAI SIMPLĂ CALE CĂTRE FERICIRE ESTE SĂ 

LAȘI ÎN URMĂ CEEA CE TE FACE TRIST. 

 2:13 09/11/2020 DUMITRU PHILIP 

 

Fii bun cu toată lumea, nu știi ce luptă duce 

fiecare! 

  Fiecare om are un scop 
principal: să găsească 
fericirea. Și cine ești tu sau eu 
să îi stam în drum? Daria-
7.11.2020 

 Do you belive in God? ,,be 
kind to all creatures"-this is 
religion. Being human is 
given. Keeping your humanity 
is a choice. 

 

Luați omul așa cum este el, nu cum ați vrea voi 

să fie! 

  Nu uita și de lucrurile mici în viață. 

Dacă te uiți la detalii, poți să vezi mai 

multe decât crezi:) -09.11.2020 14:00 

SB 

Când te simti descurajat și lipsit de 

puteri, să știi că mai poți un pic! Apoi 

totul va fi bine! 

    Carla 10.11.2020 ora 01:27 

 



NON SIAMO MENO SE SIAMO DIVERSI. – NU SUNTEM 

INFERIORI DACĂ SUNTEM DIFERIȚI. 

 AIDA – 08.11.2020, ORA 12:28 

Totul va fi bine ! Tot ce ni se întâmplă 

are un scop ! :) 

  Părerea altora desore tine nu 

contează. You do you, boo <3 

Alex – 05.11.2020, ora 17:17 

 Respectă-i pe ceilalți la fel 

cum te respecți pe tine. 

Raluca- 05.11.2020, ora 16:29 

 Nu lăsa niciodată un pas 

greșit să pună capat 

călătoriei tale!  

    Alexandra- 06.11.2020 

Tratează-i pe ceilalți cum vrei să fii și tu 

tratat.- 13:46, 09.10 

 Mesajul meu este să rămânem 
pozitivi și să fim fericiți unii alături de 

toți ceilalți 16.11.2020 ora 10.30 

 Acceptați lumea așa cum este, căci 

toți suntem speciali și merităm 

aceleași oportunități! 09/11/20, 15:51 

 Toleranți, sigur, suntem, dar să nu 

uităm să iubim pisicile! XOXOXO 

Ioana – 05.11.2020, ora 15:17 



UN GÂND POZITIV 

DIMINEAȚA ÎȚI POATE 

SCHIMBA ÎNTREAGA ZI! 
 

Hannah Montana a spus că nimeni nu 
e perfect, însa trebuie doar să te uiți în 
oglindă! -bkey_media 

 În momentul în care ne acceptăm 
limitele, noi mergem dincolo de ele. -
Albert Einstein 

Toți suntem egali. Să fim toleranți cu 
cei din jurul nostru! 09.11.2020, ora 
17:40 

Respectă-i pe ceilalți cum te respecți 
pe tine însuți.  

    Ralu, 09.11, ora 13, 42 

 

Viața e mai ușoară decât pare. 

We need to enjoy it! - Ralu 

Iubeşte-te pe tine în primul 

rând, astfel îi vei iubi şi pe 

ceilalţi. 

Doar pentru că ai o zi proastă 

nu înseamnă că și viața ta este 

la fel! 

 



,, UN GÂND BUN DIMINEAȚA 

ÎȚI SCHIMBA TOATĂ ZIUA ÎN 

BINE!” DALIN 

 

Viața este mult mai ușoară atunci 

când o trăiești cu zâmbetul pe 

buze!! 

Lumea e mai frumoasă când 

suntem diferiți! Inna - 08.11.2020, 

ora 13:24 

Este atât de drăguț să fii amabil cu 

ceilalți! Elyy 09.11.2020, 13:30 

Să nu uităm să fim oameni, înainte 

de toate! 9 noiembrie 2020, ora 

14.04 

 

Toleranța este cheia unui viitor cu 
pace! 12.11.2020 ,21:26, Dragoș 
Muntean 

E important să ne punem în valoare 
calitățile și să nu ne fie teamă de 
eșec. 

Niciodată nu e prea târziu sa faci 
ceea ce îți place. 9 noiembrie 2020, 
14:00 

„Cea mai mare victorie nu este să 
nu cazi niciodată, ci să te ridici 
de fiecare dată când ai căzut.” – 
Confucius , 16.11.2020 , 11:09 . - 
Mălina 
 

 



TOTUL O SĂ FIE BINE, TREBUIE DOAR 
SĂ AI PUȚINĂ RĂBDARE!  

16 NOIEMBRIE 2020 10:30 

 

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 

SPER CĂ ACESTE GÂNDURI BUNE  SĂ VĂ ADUCĂ UN STROP DE 
SPERANȚĂ ȘI O STARE DE BINE! FELICITĂRI ELEVILOR 

IMPLICAȚI! 

Întocmit,  

Profesor consilier ADELINA MORAR 


