Poți alege să fii extraordinar! Întotdeauna!

Dragi Profesori,
Vă invităm să vă alăturați proiectului „Poți alege să fii extraordinar! Întotdeauna!” inițiat de
Asociația Roua Zâmbetului.
Proiectul se adresează elevilor din învățământul primar și gimnazial (mediul urban și rural) și ne
propunem să îl implementăm în toate școlile care vor să îmbunătățească mediul în care elevii își
desfășoară activitatea. Obiectivul nostru este dezvoltarea inteligenței emoționale și oferirea de
modalități de gestionare a situațiilor conflictuale care pot să apară între elevi.
„Prima Provocare” din cadrul acestui proiect se numește „Cuvintele rănesc! Nu le transforma
în arme!” și conține 3 pași: completarea unui chestionar, parcurgerea unui mini ghid de soluții și
realizarea unui poster de către elevi.
Pentru conceperea posterului, copiii sunt invitați să scrie, așa cum doresc, exemple de cuvinte
care i-au rănit pe o jumătate a colii de hârtie, iar pe cealaltă jumătate, exemple de cuvinte care iau motivat, ajutându-i să depășească momente dificile.
Sperăm că, în urma acestui exercițiu, copiii se vor simți mai uniți și mai pregătiți să se opună
acestor acte de violență verbală.
La final, copiii vor semna „Angajamentul Prieteniei” care atestă participarea lor la această
activitate.
Ne-am bucura dacă ne-ați ajuta să documentăm aceste lecții prin realizarea de poze sau filmulețe
video. Acestea trebuie să fie însoțite de acordul părinților, pentru a putea fi promovate pe rețelele
noastre de socializare, împreună cu numele profesorului coordonator, numele clasei și școala de
proveniență.
Pentru returnarea materialelor, posterul (opțional poze și/ sau film video, împreună cu acordul
părinților) și „Angajamentul Prieteniei” pot fi scanate sau fotografiate și trimise pe email la adresa:
rouazambetului@gmail.com
Cei care doresc să beneficieze de programul complet al acestui proiect sunt invitați să trimită o
solicitare de înscriere la adresa: rouazambetului@gmail.com
La sfârșitul proiectului, profesorii coordonatori vor primi o dovadă de bună colaborare cu asociația
noastră.

Cu prietenie și recunoștință,

Echipa Roua Zâmbetului
www.rouazambetului.com

