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Activitatea 

scris de A. Rațiu, M. Astănoaiei

Pornind de la faptul că Ziua Copilului se apropie, ne

provoacă cel mai mult bucurie copiilor? Concluzia noastră a fost că de fapt copiii cel mai mult se 

bucură de alți copii. Nimic nu se compară cu magia experiențelor a

prietenie între copii. Dar ce facem când acest lucru nu se întâmplă? Când copiii nu se bucură de 

compania celorlalți copii și manifestă comportament neaadecvat, în relația cu aceștia? În acest 

sens, CJRAE Arad a organizat

Dimension in Europe o activitate destinată copiilor, în special celor care apar

etnice defavorizate.  

 Scopul acestei activități a fost în principal de a îmbunătăți atmosfera din clas

de a dezvolta și consolida relațiile dintre colegi. Pe de altă parte, s

toți copiii sunt egali, minunați și cu multe calități, indiferent de mediul de proveniență sau grupul 

etnic din care fac parte. 

Au fost alese următoarele clase în care sunt integra

“A” de la Școala Gimnazială Șimand, cu un colectiv de 22 de elevi și Clasa a II

Școala Gimnazială Vladimirescu cu un colectiv de 23 de elevi. Aceste clase au fost

strategic pentru a diminua conflictele dintre elevi 

Rațiu Alina și Astănoaiei Mirela au coordonat această activitate.

Etapele desfășurării activității au fost:

● Fiecare elev a extras un bile

trebuia să îi scrie o scurtă scrisoare/felicitare în mod anonim;

● Elevii au primit un model de scrisoare pe care l

colegul/colega lor; 

● Fiecare a decorat și a colorat scrisoarea într

● Scrisorile au fost adunate de către cadrele didactice implicate în activitate;

● Felicitările au fost expuse în cadrul clasei;

  

Policies for Roma Inclusive Dimension in  Europe   
2019-1-RO01-KA201-063808 

 

Activitatea "Apreciază-ți colegii!" 

țiu, M. Astănoaiei 

Ziua Copilului se apropie, ne-am întrebat care ar fi acel lucru ce 

provoacă cel mai mult bucurie copiilor? Concluzia noastră a fost că de fapt copiii cel mai mult se 

ți copii. Nimic nu se compară cu magia experiențelor autentice de joacă, apreciere 

prietenie între copii. Dar ce facem când acest lucru nu se întâmplă? Când copiii nu se bucură de 

ți copii și manifestă comportament neaadecvat, în relația cu aceștia? În acest 

sens, CJRAE Arad a organizat în cadrul proiectului Erasmus+ Policies for Roma Inclusive 

Dimension in Europe o activitate destinată copiilor, în special celor care apar

ți a fost în principal de a îmbunătăți atmosfera din clas

și consolida relațiile dintre colegi. Pe de altă parte, s-a dorit întărirea convingerii că 

ți copiii sunt egali, minunați și cu multe calități, indiferent de mediul de proveniență sau grupul 

se următoarele clase în care sunt integrați și copii de etnie romă:Clasa a 

Școala Gimnazială Șimand, cu un colectiv de 22 de elevi și Clasa a II

Școala Gimnazială Vladimirescu cu un colectiv de 23 de elevi. Aceste clase au fost

strategic pentru a diminua conflictele dintre elevi și a valorifica pozitiv fiecare elev.

țiu Alina și Astănoaiei Mirela au coordonat această activitate. 

șurării activității au fost: 

Fiecare elev a extras un bilețel pe care se afla numele colegului/colegei căruia/căreia 

trebuia să îi scrie o scurtă scrisoare/felicitare în mod anonim; 

Elevii au primit un model de scrisoare pe care l-au completat cu mare drag pentru 

și a colorat scrisoarea într-un mod cât mai original și creativ;

Scrisorile au fost adunate de către cadrele didactice implicate în activitate;

Felicitările au fost expuse în cadrul clasei; 

am întrebat care ar fi acel lucru ce 

provoacă cel mai mult bucurie copiilor? Concluzia noastră a fost că de fapt copiii cel mai mult se 

utentice de joacă, apreciere și 

prietenie între copii. Dar ce facem când acest lucru nu se întâmplă? Când copiii nu se bucură de 

ți copii și manifestă comportament neaadecvat, în relația cu aceștia? În acest 

cadrul proiectului Erasmus+ Policies for Roma Inclusive 

Dimension in Europe o activitate destinată copiilor, în special celor care aparțin unor grupuri 

ți a fost în principal de a îmbunătăți atmosfera din clasă precum și 

a dorit întărirea convingerii că 

ți copiii sunt egali, minunați și cu multe calități, indiferent de mediul de proveniență sau grupul 

ți și copii de etnie romă:Clasa a  III-a 

Școala Gimnazială Șimand, cu un colectiv de 22 de elevi și Clasa a II-a “A” de la 

Școala Gimnazială Vladimirescu cu un colectiv de 23 de elevi. Aceste clase au fost selectate 

și a valorifica pozitiv fiecare elev. Profesorii 

țel pe care se afla numele colegului/colegei căruia/căreia 

au completat cu mare drag pentru 

și creativ; 

Scrisorile au fost adunate de către cadrele didactice implicate în activitate; 
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● Fiecare elev a venit și a citit scrisoarea desti

● Activitatea s-a finalizat cu oferirea unei mici recompense dulci.

Activitatea “Apreciază-ți colegii” a avut un real succes, elevii fiind determinați să identifice și să 

se focalizeze doar pe calitățile colegilor

uimiți de lucrurile frumoase pe care colegii le

vizibilă chiar și prin lacrimi de bucurie.

Ne dorim ca acele cuvinte și gânduri de bine să rămână î
copil! 
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și a citit scrisoarea destinată lui încercând să ghicească expeditorul;

a finalizat cu oferirea unei mici recompense dulci. 

ți colegii” a avut un real succes, elevii fiind determinați să identifice și să 

țile colegilor săi. Cei 45 de participanți au fost foarte impresionați și 

ți de lucrurile frumoase pe care colegii le-au scris despre ei, în unele cazuri emo

și prin lacrimi de bucurie. 

și gânduri de bine să rămână întipărite în mintea și sufletul fiecărui 

nată lui încercând să ghicească expeditorul; 

ți colegii” a avut un real succes, elevii fiind determinați să identifice și să 

ți au fost foarte impresionați și 

au scris despre ei, în unele cazuri emoția fiind 

și sufletul fiecărui 


