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Joc de cuvinte în Limba Rromani

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru Tîrgu a organizat în
perioada 23-30 Ianuarie 2012 Concursul Joc de Cuvinte în Limba Rromani (Scrabble).
Scopul acestui concurs a fost acela de a evidenția bogăția lexicală a limbii rromani și prin aceasta să
contribuie la creșterea stimei de sine a copiilor și tinerilor de etnie romă vorbitori ai limbii.
Numărul total al elevilor înscriși de la cele 6 școli a fost de 41 de elevi și două echipe de studenți,
voluntari ai Asociației Divers.
Concursul s-a desfășurat în două faze, una la nivel local în perioada 23-30 ianuarie 2012 iar faza finală a
avut loc la sediul CISPER Centru Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr. 34/16 în 31 ianuarie 2012.
Fazele locale s-au desfășurat în următoarea ordine:
Band – 24 ianuarie 2012
Glodeni – 26 ianuarie 2012
Luduș – 27 ianuarie 2012
Reghin – 27 ianuarie 2012
Tîrgu Mureș – 27 ianuarie 2012
Tonciu – 27 ianuarie 2012
În faza finală a concursului s-au calificat 7 echipe, două din Tîrgu Mureș, câte una din Band, Glodeni,
Luduș, Reghin și Tonciu plus o echipă formată din voluntari ai Asociației Divers.
Finala concursului a fost disputată între elevi ai Grupului Școlar Band și ai Școlii Generale cu clasele IVIII Glodeni.
Echipa câștigătoare a concursului a fost echipa elevilor de la Band formata din :
Lukacs Daniel Gimi
Tăbuș Marius Samuel
Gritto Ramona
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Îndrumătorii de echipe care au făcut posibilă participarea elevilor la acest concurs sunt membrii ai
Grupului de Inițiativă format în cadrul activității A 4.7 Acțiuni de suport adresate romilor pentru înființarea
unor organizații voluntare, în comun cu alte categorii vulnerabile.
Jocurile care au fost pregătite special pentru acest eveniment vor rămâne ca material didactic în școlile
participante la concurs.
Toți membrii echipelor și îndrumătorii au primit diplome de participare și materiale promoționale ca
premii ( tricouri, șepci, pixuri, insigne, calendare).
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