
Cls. 6___***Societatea interculturală*** ____ianuarie 2019 
Acceptare și respect 
Grupa 1 – Completați steaua cu definiții adecvate pentru ”atitudine”, folosind lista din dreptunghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPOCORTATMEN; RIEPAT; OFOBXEN; TERCARAC; OAREVAL 

Fel de a fi sau a se purta 

Poziție a corpului 

Comportare care 

exprimă dispoziții 

sufletești 

O noțiune importantă în 

abordarea relațiilor 

interpersonale 

Predispoziție învățată 

spre un anumit 

comportament 

Durere musculară sau 

osoasă 

Fel de a se purta cu 

cineva care exprimă 

sentimente sau opinii 

despre acea persoană 

Înălțime a unui loc 

deasupra nivelului mării 

Fel de a fi în raport cu o 

persoană sau un 

eveniment 

Gest pe care îl face cineva 

în legătură cu o idee, o 

persoană, un grup 

Completați jocul de cuvinte 

alăturat. 
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Cls. 6___***Societatea interculturală*** ____ianuarie 2019 
Acceptare și respect 
Grupa 2  

În anul 2017, a fost aprobat un nou opțional de dezvoltare personală ”Mai întâi caracterul”, bazat pe resursele 
unui program educațional american(Character First) https://character first.ro/49-trasaturi-de-caracter/ 

Construiți un poster  A4 pentru ACCEPTARE, pornind de la exemplele date. 

  

Flexibilitate vs. 
Rigiditate 
Capacitatea de a-ți schimba 
planurile sau ideile în funcție 
de orientarea îndrumătorilor 
tăi. 

Generozitate vs. 
Zgârcenie 
Să-ți dai seama că tu ești doar 
un garant a tot ceea ce ai și să 
folosești orice mijloc în 
scopurile cele mai bune. 

Hărnicie vs. Lene 
A-mi investi timpul și energia 
pentru a duce la bun sfârșit 
orice sarcină încredințată mie. 

Iertare vs. 
Respingere 
A-mi șterge din minte greșelile 
celor ce mi-au făcut un rău și a 
nu păstra ranchiună. 

Recunoștință vs. 
Nemulțumire 
A le arăta altora prin cuvintele 
și faptele mele cât au fost de 
binefăcători pentru viața mea. 
 

https://characterfirst.ro/wp-content/uploads/2013/09/Ascultarea-Manual-pentru-gradinita-si-clasele-primare.pdf
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Cls. 6___***Societatea interculturală*** ____ianuarie 2019 
Acceptare și respect 
Grupa 3 – Realizați un articol pentru revista clasei, folosind cuvintele: respect1, egalitate, drepturi, 
multicultural, imigrant, copii, siguranță. Gândiți-vă că o familie de refugiați sirieni a fost cazată într-un centru 
special din vecinătatea școlii. 

2 

GENEVA, 9 iulie (UNHCR) – Peste patru milioane de sirieni au fugit de război și persecuție și 
au devenit refugiați în țările învecinate, ceea ce face din conflictul din Siria cea mai mare criză a 
UNHCR pentru refugiați din ultimii 25 ani.    

Ultimele cifre de la UNHCR transmise azi (joi, 9 iulie) au comunicat un număr total de refugiați 
din Siria de peste 4.013.000 oameni. 

„Aceasta este cea mai mare populație de refugiați dintr-un conflict într-o generație. Este o 
populație care merită suportul întregii lumi, dar în schimb trăiește în condiții mizere și se afundă 
într-o sărăcie cumplită,” a spus Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați António 
Guterres. 

UNHCR a declarat că noile cifre s-au bazat pe noii sosiți în Turcia și date actualizate de la 
autorități despre refugiații care se aflau deja în acea țară.   

 „Condițiile tot mai proaste conduc un număr tot mai mare de refugiați spre Europa, dar marea 
majoritate rămân în regiune,” a adăugat Guterres. „Nu ne permitem să îi lăsăm pe aceștia și 
comunitățile care îi găzduiesc să devină disperați.” 

Exodul din Siria este cel mai mare exod înregistrat din 1992 când numărul de refugiați 
din  Afghanistan a ajuns la 4,6 milioane. În realitate, cifra este și mai mare pentru că nu include 
peste   270.000 cereri de azil de la Sirieni în Europa și alte mii care nu s-au stabilit în țările 
învecinate. 
 

 

 

 

  

 
1 RESPÉCT s. n. Atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau de 

ceva; deferență, venerație 
2 The United Nations High Commissioner for Refugees 

https://www.unhcr.org/ro/2828-rostiri2015peste-patru-milioane-de-sirieni-au-fugit-de-razboi-i-persecuie-html.html


Cls. 6___***Societatea interculturală*** ____ianuarie 2019 
Acceptare și respect 
Grupa 4 – Elevii școlii noastre doresc să realizeze o seară specială pentru Dragobete, numită 
”Atitudine pentru altitudine”. Vor să îi impresioneze pe părinți cu produse realizate de ei, din 
RESPECT pentru tradiție și familie. Realizați un program pentru seara specială dedicată părinților 
și scrieți cum vor arăta holul școlii și clasa, când îi veți primi ca oaspeți.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cls. 6___***Societatea interculturală*** ____ianuarie 2019 
Acceptare și respect 
Grupa 5 – Domnul ATITUDINE și doamna RESPECT se plimbă în parcul SPERANȚA. Se întâlnesc 
cu diferite cunoștințe: LENEA, ZGÂRCENIA, ALTRUISMUL, HĂRNICIA, IERTAREA și 
RESPINGEREA.  Toți sunt de acord într-o singură privință: parcul trebuie să fie reamenajat pentru 
Campionatul European de Fotbal, care se va desfășura între 12 iunie și 12 iulie, în 12 orașe 
europene(din 12 țări). Nu se poate ca tocmai parcul din orașul lor, gazdă a unui astfel de eveniment, 
să nu fie la înălțime!  

Scrieți un dialog între aceste personaje, care au viziuni diferite asupra parcului. În final, cei 8 trebuie 
să ajungă la o concluzie comună. Dramatizați dialogul(în fața clasei). 

 

 

 

 

 

 

 

 


