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I. SUNET DE CLOPOȚEL

1.1 LA ÎNCEPUT DE DRUM

Liceul Teoretic

“Dumitru Tăuțan” Florești – Cetatea Fetei

Impunător, spațios, cu o linie

arhitecturală care îl unicizează în peisajul

urbanistic local, Liceul Teoretic ”Dumitru

Tăuțan“ a fost construit pornind de la

poziționarea geografică a școlii, CETATEA

FETEI, astfel s-a ales CETATEA ca motiv

de inspirație în exprimarea identității

vizuale – stilizată, într-o notă modernă,

văzută din perspectiva viitorului și a

simbolisticii pe care ea o are în localitatea

Florești. Liceul poartă numele eroului local

DUMITRU TĂUȚAN, veteran de război și

fost pedagog model care a adus contribuții

însemnate în dezvoltarea educațională și

culturală a comunități floreștene. Plecând de

la abordarea cetății moderne, cu un design

liniar, diferențiat ușor pe fiecare palier,

jucăus, dinamic, cu elemente tematice

contemporane pentru fiecare ciclu

educațional în parte, care astfel animează

spațiul și stimulează creativitatea copiilor,

cu mesaje inspiraționale care să îi motiveze

pe elevi, inscripționate pe pereții școlii,

clădirea școlii a devenit astfel un spațiu

primitor care oferă o “stare de bine “atât

elevilor cât și cadrelor didactice care

funcționează în ea. Unitatea noastră școlară

pe lângă dotările tehnice și educaționale de

excepție (săli de clasă spațioase, table

interactive, logistica laboratoarelor, cabinete

psihologice și medicale, sală de mese, sală

de festivităti, terenuri de sport) a primit

acum și haine noi. În funcție de nivelul

claselor (pregătitoare, primar, gimnazial)

pereții sunt decorati cu mesaje/citate

motivaționale, personaje fantastice, povești

desenate. Abordarea este bazată pe studii de

psiho-pedagogie, specialiști consacrați în

domeniul educației fiind consultați în acest

sens. Identitatea vizuală, brandingul și

decorarea școlii este rezultatul implicării și

muncii echipei formate din Evosign,

managementul școlii și reprezentanții

Primăriei Florești. Este complet dedicat

viitoarelor generații de elevi, care vor învăța

aici, un proiect de branding și decorare

pentru "o școală ca afară", un exemplu de

urmat pentru celelalte școli din România. A

fi director într-o astfel de instituție școlară

înseamnă o deosebită onoare dar și o mare

responsabilitate de a dezvolta și crește

imensa moștenire care se va transmite

generației viitoare. Astfel s-a scris povestea

școlii, în mijlocul noilor generații care vor

reprezenta “Viitorul Cetatii”, viitorul

comunității Florești.

Director,

Prof. Feneșan Mirela Dana
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Cine a fost Dumitru Tăuțan?

Patronul spiritual al liceului este domnul

învățător DUMTRU TĂUȚAN-MONU,

erou local, născut la 6 noiembrie 1905 în

comuna Florești, singurul copil la părinți. A

fost unul dintre cei mai de seamă dascăli din

localitatea Florești. A funcționat ca

învățător-director între anii 1930-1940, iar

în perioada ocupației horthyste a fost

învățător la Hașdate pentru doi ani școlari

după care a fost numit inspector școlar pe

zona Turda. Din 1942 a intrat în "batalionul

fix" cu gradul de sergent dar având funcția

de comandant de pluton, a luptat pentru

apărarea satelor din zona (Hașdate, Lita). În

timpul luptelor la explozia unui obuz a fost

grav rănit, mutilat facial și pentru o perioadă

de timp și-a pierdut vederea. După ani de

recuperare, revine în învățământ ca învățător.

A activat ani buni în asociația "ASTRA"

condusă de distinsul prof.dr.Iuliu Hațeganu .

A fost primul director al Căminului Cultural

Florești,( inaugurat în 1937) având un rol

important la construirea lui împreună cu

sătenii, colectivul didactic și reprezentanți

Astrei printre care amintim pe prof.dr.Iuliu

Hațeganu, ing Albion Moraru, preot Ioan

Irimieș, Al .Lapedaru, Aurel Socol, Nicolae

Oltean. A coordonat o mulțime de activități

cultural artistice: coruri, ansamblu de

dansuri populare , programe de gimnastică

ritmică. A participat la "Sokoliada" de la

Praga in 1937 . Pentru faptele de arme în

slujba apărării patriei și pentru activitatea pe

linie de învățământ și cultură a fost decorat

cu diferite ordine și medalii. Moare la 24

ianuarie 1996.

Bustul domnului învățător se află la intrarea

în școală prin grija Primăriei Florești.

Director,

Prof. Feneșan Mirela Dana
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1.2 DESPRE NOI!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR

2020– 2021

Ciclul primar: 24 clase –671 elevi

 7 clase pregătitoare - 181 elevi

 5 clase I – 151 elevi

 5 clase a II-a – 141 elevi

 4 clase a III-a – 108 elevi

 3 clase a IV-a – 87 elevi

Ciclul gimnazial: Clasa V – 2 clase – 53

elevi

TOTAL UNITATE:26 clase/ 721 elevi

Ciclul liceal pentru an scolar 2021-2022

Filiera teoretică

Profil real-Științe ale naturii-1 clasă

Profil uman- Științe sociale- 1 clasa

RESURSE MATERIALE

- 28 de săli de clasă + 3

laboratoare (laborator de informatică,

fizică–chimie, biologie)

-Cabinet medical

-Cabinete pentru profesorii itineranți

-Cabinet de asistență psiho-pedagogică

-Sală festivă

- Bibliotecă

- 2 cabinete metodice

-Sală de mese

- Terenuri de sport

- Birouri pentru personalul didactic,didactic

auxiliar și administrativ

- 11 grupuri sanitare

- 3 boxe pentru depozitarea materialelor

igienico-sanitare

VIZIUNEA

O școală nouă, un viitor pentru tinerii

comunității

Liceul Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” Florești

își propune să fie o școală orientată spre

calitatea actului educaţional, spre formarea

tinerilor ca personalităţi autonome şi

creative, apţi pentru integrarea socio-

culturală şi profesională, într-o societate

dinamică, competitivă, supusă unor

transformări continue. Realizarea unui

mediu de promovare a valorii şi practicilor

democratice în care să domnească un climat

propice învăţării, orientării elevului spre

împlinire în viaţa privată şi publică prin

exersarea calităţii de cetăţean capabil să

participe la activitatea productivă, la viaţa

de familie şi la toate nivelurile vieţii în

comunitatea locală și nu numai .

MISIUNEA

Misiunea Liceului Teoretic ,,Dumitru

Tăuțan” este aceea de a oferi locuitorilor

din comună oportunităţile educaţionale şi de

formare profesională, la standardele de

calitate aşteptate, asigurându-le egalitatea

şanselor cu elevii din zona urbană. Această
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cetate a cunoașterii va da comunității nu

numai elevi foarte bine pregătiți din punct

de vedere intelectual, dar și din punct de

vedere moral. Pentru aceasta fiecare elev va

fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte

potenţialul şi aptitudinile în funcţie de

interesul şi motivaţiile personale, să-şi

dezvolte astfel personalitatea încât traiectul

lui existenţial, social şi profesional să se

poată desfăşura sub semnul succesului.

Şcoala garantează accesul continuu la

învăţare, pentru a se forma noile competenţe

necesare. Totodată, şcoala va fi deschisă

dialogului cu comunitatea, va realiza o

educaţie multiculturală, asigurând astfel

apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi

acceptarea reciprocă în vederea unei

convieţuiri armonioase.

Director adj.

Prof.înv.primar Andreica Daciana- Maria
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2.1 Adaptarea elevilor la învățarea în mediul online.

Recomandări pentru părinți.

Provocările actuale din sistemul educațional, la nivel mondial, au determinat

schimbarea modului de învățare tradițional, din contextul școlar față în față, la

învățarea în mediul online. Ce este însă acest tip de învățare? Învățarea online se

referă la acele experiențe de învățare în care se utilizează diferite tehnologii conectate

la internet (telefoane, laptopuri, tablete etc) (Dhawan, 2020). Participarea la cursurile

școlare oferite în mediul tradițional, față în față, este foarte importantă pentru

majoritatea elevilor. Pentru unii copii este însă esențial să fie la școală pentru a-și

dezvolta și menține sănătatea mentală, deoarece fie au nevoi complexe de învățare, fie

au nevoie de mediul școlar pentru a reduce efectele negative ale problemelor cu care

se confruntă în mediul familial.Pentru majoritatea copiilor întreruperea cursurilor față

în față pentru o perioadă determinată nu echivalează așadar în mod necesar cu

probleme la nivelul sănătății mentale sau a dezvoltării socio-emoționale. Cu sprijinul

și implicarea familiei, copiii vor avea o dezvoltare socio-emoțională, cognitivă sau

fizică adecvată. De aceea este esențial ca părinții să se implice în procesul educațional,

cu preponderență în această perioadă în care cursurile se desfășoară în mediul online.

Câteva dintre dificultățile cu care se pot confrunta

elevii în această perioadă sunt:
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Cum îi puteți ajuta pe cei mici să își organizeze învățarea în mediul online?

Școala are un rol important în formarea relațiilor sociale, expunând copiii la alte

persoane cu puncte de vedere asemănătoare sau diferite de a lor și permițându-le să se

confrunte cu regulile sociale. Prieteniile sunt extrem de importante pentru copii în

general și în special în perioada învățământului online. Dacă pentru adolescenți este

Este foarte să faceți ziua
predictibilă pentru cei

mici! Unii copii preferă să
aibă un orar vizual cu

activitățile pe care le au pe
parcursul unei zile.

Controlați / limitați timpul
petrecut de copii în fața
dispozitivelor electronice!
Este foarte important ca cei

mici să aibă timp pentru joacă,
atât în interior, cât și în

exterior!

Oferiți un mediu cu un număr
redus de distractori pe

parcursul orelor online (ex:
birou / masă cu caiet, creioane,
stilou, fără jucării; TV / radio
oprit; fără musafiri în timpul

orelor online etc).

Explicați copiilor modul în
care se vor desfășura orele
online și realizați un orar
(vizual pentru cei mici)

pentru ca este important ca
ei să știe ce ore au în
fiecare zi a săptămânii.

Dați copiilor sarcina
de ”a-și face ghiozdanul”:

permiteți-le să-și
pregătească pe birou /
masă caietele și cărțile
pentru a 2-a zi de școală

online.

Oferiți sprijin atât la
realizarea temelor cât și la
conectarea la platformă

pentru cursurile online. Nu-
i mustrați dacă nu înțeleg de

la început cum se pot
conecta online, ci arătați-le
și explicați-le procedura de
conectare cu calm, răbdare.

Este important ca cei mici să
aibă un loc adecvat pentru
studiu. Dacă acest lucru nu

este posibil, oferiți totuși celor
mici un loc liniștit pentru
cursuri și teme, pentru a-și
putea îndrepta atenția asupra

orelor și temelor.
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mai ușor să interacționeze în mediul online, pentru elevii din învățămîntul primar

interacțiunile față în față sunt mai ușor de gestionat decât cele din mediul online. Cu

toate acestea, unele dintre cele mai importante abilități în dezvoltarea și menținerea

prieteniilor pot fi învățate în cadrul familiei. Astfel de abilități sunt empatia și

comportamentele pro-sociale (oferirea de ajutor, respectarea regulilor etc). Dacă

sunteți îngrijorați că cei mici sunt privați de interacțiuni sociale pe parcursul învățării

online, de acasă, este important să vă amintiți că atașamentul părinte-copil este unul

dintre cel mai importanți factori în dezvoltarea armonioasă a copiilor fiind, alături de

empatie și comportamentele pro-sociale, un element cheie al dezvoltării socio-

emoționale a copiilor. Cum vă puteți ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile de reglare-

emoțională (empatia, comportamentele pro-sociale, recunoașterea și reglarea

propriilor emoții) în perioada învățării în mediul online?

1. Petreceți timp 1-1 cu cei mici, îndreptându-vă întreaga atenție asupra copiilor.

2. Adresați întrebări deschise celor mici și manifestați-vă interesul și curiozitatea

față de opiniile și interesele copiilor.

3. Stabiliți zilnic un ritual plăcut în familie (o cină, un joc, o poveste ). Aceste

ritualuri facilitează conectarea părinte-copil, contribuind la sănătatea mentală a

copiilor.

4. Identificați comportamentele pozitive ale celor mici și comunicați-le cât de

bucuroși vă simțiți când ei se comportă astfel.

5. Oferiți copiilor suport pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale precum

empatia, recunoașterea propriilor emoții și a emoțiilor celorlalți, determinarea,

negociere.

Profesor consilier,

Șuteu Lavinia-Denisa

Referințe bibliografice:
Botnariuc, P. (2020). Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare

evaluativă. București: Editura Universității din București.
Dhawan S. (2020). Online learning: a panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of

Educational Technology Systems, 49(1), 5-22.
McBrien, J. L., Cheng, R., & Jones, P. (2009). Virtual spaces: Employing a synchronous online
classroom to facilitate student engagement in online learning. The International Review of

Research in Open and Distributed Learning, 10(3), 1–17.
Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? A systematic
literature review of definitions of online learning (1988-2018). American Journal of Distance

Education, 33(4), 289–306.
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2.2 Profesorul de sprijin

- suport în asigurarea incluziunii şcolare a copiilor/ elevilor cu CES -

Profesorul de sprijin/ itinerant are un rol major în crearea unui climat favorabil

educaţiei incluzive în şcolile de masă. Scopul lui este să promoveze activ incluziunea

şcolară şi să aplice normele specifice de proiectare şi organizare a procesului

educaţional incluziv.

Cadrul didactic de sprijin promovează incluziunea şcolară şi socială deoarece:

- cunoaşte procesul de incluziune a copiilor/ elevilor cu CES şi este la curent cu

modificările legale produse în acest domeniu;

- contribuie la formarea unei atitudini nediscriminatorii a membrilor comunităţii

şcolare (cadre didactice, părinţi, elevi) şi locale faţă de elevii cu CES;

- desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare a cadrelor didactice şi a

părinţilor faţă de incluziunea şcolară şi socială a elevilor cu CES;

- acordă asistenţă familiei, cadrelor didactice în vederea incluziunii şcolare a

copiilor cu CES;

Profesorul, cadrul didactic de sprijin este familiarizat cu particularităţile

procesului educaţional incluziv deoarece:

- cunoaşte curriculumul şcolar pentru treptele de învăţământ în care sunt incluşi

elevii cu CES;

- valorifică particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor cu CES în cadrul

lecţiilor/ activităţilor şcolare;

- cunoaşte necesităţile de instruire şi de educaţie ale fiecărui elev cu CES în

baza evaluării complexe şi a recomandărilor făcute de către specialişti;

- elaborează planuri/ programe de servicii şi de educaţie individualizate;

- conlucrează eficient cu profesorii clasei incluzive, cu echipa multidisciplinară;

- elaborează, adaptează, materiale didactice necesare activităţii/ terapiei cu

elevii cu CES;
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- aplică metodele de lucru şi principiile de incluziune şcolară şi socială a

elevilor cu CES;

- participă la programe de formare în domeniul psihopedagogiei speciale şi în

domeniul educaţiei incluzive.

Oportunităţi în realizarea atribuţiilor profesorului de sprijin:

- contextul internaţional;

- actele legislative, documentele normative;

- valorificarea unor bune practici în domeniul educaţiei incluzive;

- stagiile de formare în domeniul educaţiei incluzive;

- părinţii activi care susţin practic integrarea şi incluziunea şcolară;

- existenţa unor structuri de sprijin la nivelul şcolilor;

- implicarea autorităţilor locale, a instituţiilor din comunitate;

- realizarea unor parteneriate cu diferite alte organizaţii ONG.

Bariere în desfăşurarea activităţii profesorului de sprijin:

- reticenţa personalului didactic privind incluziunea şcolară a elevilor cu CES;

- incluziunea percepută ca surplus de sarcini pentru profesori (adaptarea

curriculumului, predarea-evaluarea diferenţiată, individualizarea activităţii etc);

- teama cadrelor didactice că acceptarea şi incluziunea şcolară a elevilor cu CES

va diminua performanţele clasei;

- temeri ale părinţilor celorlalţi elevi legate de diminuarea calităţii procesului

educaţional;

- temeri ale părinţilor elevilor cu CES legate de eşec, discriminare, segregare;

- atitudinea indiferentă a părinţilor elevilor cu CES faţă de educaţie;

- izolarea, respingerea elevilor cu CES la nivelul clasei incluzive;
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- suprasolicitarea cu sarcini şcolare a copiilor cu CES;

- discriminarea, etichetarea de către colegi/ profesori a elevilor cu CES;

- abandonul şcolar, izolarea socială a copiilor cu CES, etc

familia elevului cu CES și

profesorii clasei incluzive

colegii elevului cu CES și

toate cadrele didactice

asistentul social/ medical

Profesorul de

sprijin

colaborează cu: şcoala specială/CIEC/CJRAE

echipa şcolară multidisciplinară

și managerii şcolari

toţi părinţii clasei incluzive și

instituţii din comunitate, ONG

Profesor de sprijin,

Marcu Sorina
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3.1. PLATFORME UTILIZATE ONLINE

Orice început școlar este greu, cu

atât mai mult cu cât acest început depinde în

foarte mare măsură de tehnologie și de

educația online. Ne-am trezit în fața situației

pandemice din anul școlar 2020-2021, cu un

adevăr trist care scoate la iveală lipsurile

sistemului de învățământ românesc și

realitatea din casele multor familii care au

încercat ani la rând să le asigure copiilor lor

accesul la educație. Părinții fac tot posibilul

să aibă în casă, măcar un device care să-i

dea posibilitatea copilului lui să aiba acces

la educația online. Dar... ce ne facem când

nu avem nici un ghid, nici un suport în a

accesa platforma utilizată la nivelul școlii?

La această întrebare am încercat să răspund

printr-un exemplu concret. Liceul Teoretic

“Dumitru Tăuțan”, Florești utilizeaza în

acest an școlar platforma Google Classroom,

iar pentru a fi mai ușoară utilizarea acesteia

vă propun un material care să vă arate pașii

necesari conectării și încărcării unei teme.

GOOGLE CLASSROOM - CALCULATOR/LAPTOP/TABLETĂ - PAȘI DE URMAT

PENTRU ÎNREGISTRARE

1. Deschideți o pagină Google cu Google

Chrome

2. Apăsați pe punctulețele din partea

dreaptă sus și dați click pe Account
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3.Apasați Sign in , pe oricare dintre cele

două căsuțe cu albastru

4. Introduceți adresa voastră de mail apoi

apăsați NEXT

5. INTRODUCETI PAROLA apoi apăsați

NEXT

6.Dați click pe ACCEPT

7.Apăsați CONFIRM

8.După ce dați CONFIRM o să vă apară din

nou GOOGLE dar în partea de sus o să

vedeți inițiala numelui vostru, dați click pe

ea
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9. Dați click MANAGE YOUR GOOGLE

ACCOUNT

10.Ați întrat în contul vostru

11.După ce ați ajuns în contul vostru,

apăsați punctulețele din partea dreaptă sus

12.Căutați și Apăsați Classroom

13.Dați click pe Continue

14.Selectați I’m a student
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15.Apăsați Join 16.Ați ajuns în contul vostru care arată AȘA!

PAȘI DE URMAT PENTRU ÎNCĂRCAREA TEMELOR

1. Intrați în contul vostru de elev,click pe
litera inițială a numelui vostru apoi apăsați
Manage your Google Account

2. Dați click pe punctulețele din dreapta sus

3.Selectați Classroom

4.Veți ajunge în clasa voastra și dați click
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5.Ajungeți aici și veți apăsa Classwork

6.După ce ați dat click o să vă apară
disciplinele pe care profesorul clasei le-a
creat pentru a vă orienta mai ușor

7.Selectați disciplina la care aveți de
încărcat tema, apoi selectați la care temă
vreti să răspundeți sau să încărcați tema
realizată

8. Aveți următoarele posibilități:

 scrieți un mesaj profesorului legat de
temă (întrebari,lămuriri)

 Încărcați tema apăsând pe “Add or
create”

9.Pentru a încărca tema dați click pe Add or
create apoi click pe File
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10.Aici aveți posibilitatea să încărcați tema
din calculatorul vostru apăsând click pe
Uploud apoi Browse

11.Selectați locul unde ați salvat
tema/documentul/poza, dati click apoi Open

12.Așteptați să se încarce fisierul. Dacă mai
aveți și alte documente/fisiere/poze de
încărcat procedați la fel cum am procedat la
pașii 9,10,11. Daca nu mai aveți nimic de
încărcat apăsați Turn in

13.Pagina care se deschide o să vă arate că
acest document s-a încărcat și urmează să îl
postați
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14.Dacă tema s-a încărcat o să vă apară așa...

15.Dacă vreți să încărcați și la alte discipline
temele va întoarceți dând click pe clasă

16.Apăsați pe Classwork și procedați la fel
cum am procedat începând de la pasul 6.
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3.2. PROIECTE EDUCAȚIONALE

“Să sărbătorim împreună Luna Mondială a Bibliotecilor Școlare”

Octombrie 2020

Pornind de la ideea titlului am început acum câțiva ani colaborarea cu Asociația

Internațională a Bibliotecilor Școlare ( International Association School Library-IASL) cu sediul

in Statele Unite ale Americii și ne-am alăturat la mai multe proiecte propuse de ei.Continuând

mesajul IASL “Finding Your Way to Good Health and Well Being” between books, reading,

school libraries - „Găsește o cale să fii sănătos și bine”, între cărți, citind, în bibliotecile școlare,

am ales motto-ul școlii noastre pentru această lună de octombrie: “Toti acei ce au acces la o

biblioteca, la cărți, sunt niște inși mai buni decât alții, mai fortificați, iar durerile îi ating mai

puțin și nefericirile trec mai repede”- Mircea Eliade, istoric român

Dorind să promovăm activitățile noastre școlare și extrașcolare și să punem în evidență

dorința celor mici de a colabora cu biblioteca, dorința de a citi, chiar dacă situația actuală nu ne

permite în întregime, ne-am pornit cu mai multe proiecte. Cu elevii claselor a V-a ne-am înscris

la proiectul Digital Bookmarks Exchange Project- Proiect de schimb de semne de carte digitale

în parteneriat cu două școli din Europa, „OS DRAGUTINA LERMANA”, BRESTOVAC,

CROAȚIA și “ BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL” NOIDA, INDIA. La orele de informatică

cu ajutorul domnului profesor Gheorghe Botar și cu instrumente furnizate de d-na director prof.

Dana Mirela Feneșan, câteva motive tradiționale de pe ie, am editat semne de carte care au fost

expediate elevilor școlilor partenere.
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În cadrul proiectului „What Peopre are Doing in ISLM?”, „Ce faci în ISLM?” ( Luna

Mondială a Bibliotecilor Școlare), am colaborat cu colegii profesori: Mia Chindris, Daniela

Brânzei, Lavinia Verdeș, Laura Dragotă, Corina Maxim, Diana Băican, Ionelia Pal-Șerban și cu

elevii acestor clase, organizând activități de lectură, jocuri de lectură, realizări de integrame și

altele, atât pentru cei din clasă, ci și pentru cei online, după cum urmează mai jos.

Pentru stimularea gustului pentru citit am ales să premiez în Luna Bibliotecilor Școlare

cu titlul „CEL MAI FIDEL CITITOR” din anul școlar precedent acei elevi din fiecare clasă care

au citit cel mai mult până să intrăm în pandemie.
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, am demarat proiectul pentru clasele a IV-a, ca să

atrag elevii spre a citi în siguranță online, să le arăt că sunt pagini de internet cu literatura

română și literatură universală. Am reușit să citim poezii online de Mihai Eminescu, D-l Goe-

teatru cu textul integral de I.L.Caragiale și am navigat prin mai multe pagini.

Joc de lectură! Ce este nou în bibliotecă? Integrame - au fost subiectele discutate cu elevii

claselor a III-a. Am reușit să potrivim scriitorii român și internaționali la operele lor printr-un joc

de lectură, am rezolvat o integrama literară și am reușit să realizăm una nouă.

S-au prezentat cărți noi intrate în bibliotecă și s-a votat cea mai dorită să fie postată pe

pagina lor de Classroom pentru lecturare în cursul vacanței.

Cei mai mici cititori

din claselor I și-au pregătit

cărțile preferate “CARTEA

MEA PREFERATĂ”, și-au

prezentat în fața clasei și

pentru cei online, povestind

despre carte, despre motivele

alegerii făcute.
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Am fost selectați de Asociația Internațională a Bibliotecilor Școlară, ca școala care anul

acesta a apărut pe pagina lor de facebook cu activitățile noastre.

https://www.facebook.com/InternationalSchoolLibrarians/

Aș dori în încheiere să transmit un mesaj pentru toți cititorii mei: Să citiți atât cărțile

fizice, cât și cele electronice, pentru că tot ce acumulați în viața școlară va fi un bagaj pentru un

viitor mai bun, dar depinde de fiecare cât dorește să fie de bogat acest bagaj.

Bibliotecar,

Marcu Hajnal

https://www.facebook.com/InternationalSchoolLibrarians/


23

III. ÎN UNIVERSUL ȘCOLII

3.3. DIN LUMEA CADRELOR DIDACTICE

Noul coronavirus și infecția COVID-19 la copii

Potrivit experților UNICEF și specialiștilor din cadrul Centrului pentru prevenirea și

controlul bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii, noul coronavirus pare să provoace o

infecție mai usoară la copii decât la adulți. Părinții care observă că micuții lor manifestă

simptome asemănătoare COVID-19 trebuie să se adreseze medicului pediatru sau unui spital de

boli infecțioase. Fiind în plin sezon de gripă, părinții nu trebuie să se alarmeze și trebuie să-și

amintească faptul că simptomele asociate COVID-19, cum ar fi tusea sau febra, pot fi similare cu

simptomele gripei sau răcelii comune - care sunt mult mai frecvente. Transmiterea COVID-19 în

rândul copiilor pare să fie limitata, în comparație cu gripa, prin urmare, ca și în cazul altor

infecții respiratorii (precum gripa), se recomandă contactarea medicului pediatru și evitarea, pe

cât posibil, a locurilor publice (loc de munca, școli, transport în comun), pentru a preveni

răspândirea virusului. Copiii trebuie învățați de mici obiceiurile sănătoase de igienă a mâinilor și

a căilor respiratorii, cum ar fi:

Să se spele frecvent pe mâini cu

apă și săpun.

Să tușească sau să strănute în pliul cotului sau

într-un șervețel de unică folosința pe care să-l arunce.

Să nu-și atingă ochii, gura sau nasul,

dacă nu și-au spălat corect mâinile.
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Ce le spunem copiilor despre noul coronavirus?

Mulți știu deja că în lume circulă o nouă boală care a alertat numeroase state și numeroși

experți în sănătate publică, o boală despre care persoanele din preajma lor vorbesc des și își arată

îngrijorarea. Panica nu a fost niciodată un răspuns constructiv, ci dimpotrivă. Tocmai de aceea,

experții îndeamnă populația să se informeze din surse credibile și să asculte statisticile și faptele,

care arată ca noul coronavirus provoacă o infecție asemănătoare gripei, a cărei rata de mortalitate

este mică. Părinții sunt încurajați să vorbească deschis copiilor despre noul coronavirus, în

funcție de vârsta și interesul manifestat de copii pentru subiect. Iată mai jos câteva sfaturi oferite

de experții americani părinților care doresc să discute despre noul coronavirus cu micuții lor:

 Aflati ce știe copilul despre noul coronavirus. Discuția trebuie abordată în funcție de

informațiile pe care le-a auzit copilul despre noul coronavirus.

 Procesati mai intai propria anxietate. Asigurați-vă că nu vă panicați în preajma

copilului, întrucât comportamentul părintelui poate crește nivelul de anxietate a copilului.

Nici un părinte nu își dorește ca micuțul lui să creadă că lumea este un loc înfricoșător.

 Ascultați temerile copilului. Este posibil ca acesta să fi auzit de la un alt copil că poate

să moară din cauza noul virus, iar această teamă este una serioasă și trebuie tratată ca

atare. Părinții trebuie să-și asculte copilul, să îi arate că îi ințelege teama.

 Vorbiți copilului adecvat vârstei sale. Copilul trebuie să știe adevărul despre noul

coronavirus, să știe că poate cauza o boala asemănătoare unei răceli și că oamenii de

știintă încă studiază noua boală, pentru a ști cum să-i ajute mai bine pe cei infectați

 Subliniați importanța măsurilor de igienă. Părinții pot explica micuților că este bine să

se spele pe mâini des, cu apă si săpun și că spălatul eficient trebuie să dureze aproximativ

20 de secunde. Pentru a ști cât timp se spală, copiii pot fi învățați să fredoneze de 2 ori

melodia “Happy Birthday” (“La Mulți Ani”) în timp ce se spăla pe mâini.

Referințe bibliografice
www.cdc.gov , www.unicef.org , www.kidshealth.org

www.parenting.nytimes.com

Prof.înv.primar Negrescu Georgiana-Laura

http://www.cdc.gov
http://www.unicef.org
http://www.kidshealth.org
http://www.parenting.nytimes.com
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ȘCOALA ONLINE ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI

Nu mai este un secret pentru nimeni că tehnologia ne-a schimbat

viața. În bine sau în rău, nu știm încă. Un lucru știm sigur: tehnologia

va face parte din viitorul copiilor noștri mai mult decât face parte din

viața noastră. Acesta este un adevăr pe care nu îl mai putem schimba.

Introducerea internetului şi a tehnologiilor moderne în școală

duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este

considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu

calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbim doar despre

materiile din timpul orelor, ci despre felul în care sunt predate, cine sunt adevărații profesori și

cum sunt remotivați elevii.

Activitatea online are, avantaje și limite în relaționarea cadru

didactic – elev. Limitele au impact negativ asupra învățării eficiente,

întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se

poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod

tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit

online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate

să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel

dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și

elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior

activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea

personalizată cu un elev anume în contextul în care

contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă

întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Cu toate acestea,

comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca

fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității

obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face

comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul
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virtual. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este

semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă

semnificativ mai mare pentru profesorii din în.vățământul primar. Sincopele în monitorizarea

ritmului învățării la distanță pare să fie un im.pediment mai mult în învățământul secundar.

Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila

administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la

altă resursă digitală online.În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de

anumite dificultăți în realizarea activităților la distanță propuse în această perioadă: în primul

rând vorbim despre dificultăți tehnice apoi de lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor

tehnologii, urmând să consemnăm nivelul insuficient al competențelor digitale lipsa unui

dispozitiv adecvat lipsa unui program bine structurat ,lipsa controlului și monitorizării constante

a activității lor , acces limitat la Internet , lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea

adulților .

Este evident că școala – chiar și repoziționată

în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte

pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate.

În aceste condiții observam ca:

- Indiferent de performanțele cadrului tehnic,

de abilitățile profesorilor, de gradul de adaptare a

conținuturilor la noul context, procesul de predare,

învățare, evaluare este diminuat, pierde din consistență, calitate, naturalitate;

- Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre

cadru didactic, informatician, inginer de sistem, manager școlar, performativitatea rețelei de

comunicare etc. și nu un atribut exclusiv al profesorului;

-Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul

relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului,

monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării;

- Referitor la conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în

educație, multe dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai degrabă
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un intermediar, și nu un cadru de procesare sau de prelucrare a informației didactice într-un nou

format;

- Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la

elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se

realizeze predarea, în adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de procesare sau

aplicare a teoriei în raport cu practica etc.;

-Profesorii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile competențe pedagogice și în

valoarea acestora pentru proiectarea activităților de învățare la distanță – de exemplu, revizuirea

planificării în funcție de nivelul propriei clase și posibilitățile elevilor;

centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative din curriculumul prescris;

realizarea unei distincții între ceea ce se poate face online și ceea ce rămâne

de făcut în sala de clasă.

„Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu

seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie

aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este

permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi

înviorează, care te disperează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în

care dragostea e sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată

şi plină de farmec.” ( A. Chircev, R. Dăscălescu, D. Salade, Contribuţii la orientarea şcolară şi

profesională, p. 135).

Referințe bbligrafice

Constantin Cucoș-Scoala Online,Editura Universitatii Bucuresti ,mai 2020

Miron Ionescu,Ioan Radu – Didactica moderna , Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2005

Tibrian Constantin – Rostiri neliterare in limba romana actuala, Ed. Universitatii Pitesti, 2005,

Prof.înv .primar

Nechita Ana
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Zile de toamnă românească

A venit, în sfârșit toamna. Aduce cu ea și momentul începerii școlii. Aștept acest

moment de vreo șase luni –ncoace și mă întreb dacă este potrivit să-mi doresc lucruri, emoții

sau trăiri noi. Cu toții suntem cu ochii și gândurile la știri, situația este foarte diferită de începutul

anului școlar trecut!Reguli,regulamente ,proceduri peste tot...

Dar toamna, cu frumusețea ei, parcă nu acceptă această neliniște permanentă. Copacii

îngălbenesc rând pe rând, roadele pomilor se cer a fi culese și transformate în conserve, păsările

și-au luat deja zborul spre tărâmuri mai calde-totul într-un decor splendid. Pășesc agale pe strada

unde locuiesc,observând oamenii din ce în ce mai gânditori,mai preocupați, mai nervoși și nu

cred că sunt așa de la conservele pe care oricum le fac în fiecare an. Sau poate că da...

Îmi trece prin minte o rețetă de peltea de gutui, aromată și parfumată făcută de mama,

cum doar ea face în fiecare toamnă. Îmi amintesc zilele când toate frunzele de pe copaci erau

căzute, iar noi, copii, ne tolăneam pe ele, le aruncam în sus, ne murdăream din cap pân-n picioare,

uniforma și ghiozdanul erau bune de spălat, acele timpuri aveau parfumul unei bogate toamne.

Acum, chiar dacă avem de toate,poate chiar ce nici măcar nu avem nevoie,ne lipsește

liniștea,bucuria de a trăi,viața din vii,livezi și curți toamna. Suntem prea digitalizați,încât nici

nu mai deosebim ușor frunza de măr de cea de prun,nu mai împletim pănuși de porumb,nu mai

pictăm cu noroi gardurile vecinilor!

Ce-aș putea să-i doresc acestei toamne decât să transforme grijile și gândurile oamenilor

în pere parfumate,în gutui amărui,în crizanteme multicolore și dovlecei dulci! Poate, ea,

frumoasa toamnă are mai multă putere decât noi oamenii-aceste mașini pornite, parcă, spre

nicăieri...

Îmi cobor din nou gândurile în cămara amintirilor și găsesc cizmele de cauciuc,care

niciodată nu erau curate dimineața când trebuia să merg la școală și pe care mama le curăța în

grabă,de butoiul cu apă de la burlanul casei,unde mereu eu și frații mei puneam frunze

uscate,lucru care o inerva pe mama,de zilele când stăteam cu orele în ploaia rece și totuși nu

răceam niciodată,de cele trei săptămâni când megeam la practică,la cules de mere,struguri sau

porumb.
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Aceasta va fi pentru mine, mereu toamna, în ciuda vremurilor care-ți șterg parcă forțat

aceste gânduri!Și da, toamna românească va fi mereu bogată și frumoasă.

Prof.înv.primar

Radu Irina

Toamna

Mă uit pe geam,te-aștept să vii

Cu glasul dulce de copii

Aștept să-mi dai în gând măcar

Parfumul unor vremuri rar!

Și mă apropii de copaci

Le simt puterea lor de draci

Să mai reziste înc-o toamnă

A ne aduce dor și șteoalnă.

Peste-a le noastre vieți pustii

Și peste zâmbet de copii.

Nu poți ,tu,oare să ne dai

Plăcerea de a fi mereu

Mai oameni, mai copii, mai zmei?

S-avem în glas doar clopoței

Pe care să-i sunăm mai des

Doar în cuvinte cu-nțeles!

Ajungi,aduci și ne răsfeți

Cu poame felurite ce-s

Mai acre ca de obicei

Hai, toamnă, știu că poți și vrei!

Rămâne doar să te-ajutăm

Dulceața să o căutăm

S-o dăm-napoi acelora

Care au uitat de noi, de ea...

Prof.înv.primar , Radu Irina
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4.1 Știați că...?

Rața mandarin

Rața mandarin este atât de frumoasă că nu îți poți lua ochii de la ea.

Această pasăre este originară din Asia de est. Masculii au pene în

dungi strălucitoare, femelele sunt maro cu pete albe.

Broasca cu săgeți

Broasca cu săgeți este una dintre cele mai toxice animale de pe

planetă. Veninul său poate să omoare un om fără probleme. Pe cât

este de mică și de frumoasă, pe atât este de mortală. Coloritul

intens de pe spatele ei o ajută să scape de prădători. Aceasta se

găsește în pădurile din America de Sud.

Vulpea polară

Vulpea polară se găsește, așa cum îi spune și numele, în zona

arctică. Animalul este de o frumusețe rară, având o blană albă

care o ajută să înfrunte frigul, dar și să se camufleze de prădători.

În timpul iernii, vulpile arctice se potrivesc chiar în habitatele lor de pe tundra înghețată. Apoi,

când zăpada se topește, acestea dezvoltă o haină cenușie care se amestecă cu noile plante și roci

care apar în vară.
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Peștele mandarin

Peștele mandarin este originar din Pacific, din Insulele Ryukyu,

situate la sud de Australia. Pe cât este de frumos, pe atât de urât

mirositor este. Deoarece acești pești nu au solzi, au nevoie de

protecție suplimentară împotriva prădătorilor. Corpurile lor sunt

acoperite cu spini toxici și cu un mucus gros, cu miros neplăcut.

Leopardul pătat

Leopardul pătat se găsește în pădurile din sud-estul Asiei. Blana sa

superbă și ochii blajini te fac să te gândești la o pisică de casă exotică.

O specie superbă care încântă privirea.

Pescărușul Ceyx erithacus

Pescărușul Ceyx erithacus este o specie asiatică care are lungimea

corpului de 14 cm. Preferă zonele umbrite din apropierea râurilor,

deoarece are preferință să-și facă cuibul în malurile abrupte ale

acestora, asemenea unui tunel adânc de 1 m. Are coloritul

predominant albastru-închis cu negru și zboară mai ales în sud-

estul Asiei și în India. Se hrănește cu insecte și mici nevertebrate.

Râsul african

Râsul african sau caracalul este o felină cu blana roșiatică sau

maronie-roșcată. Trăiește în Africa dar și în Asia. Are

denumirea științifică Felis caracal și se remarcă prin abilitatea

de a sări 3 m pe verticală pentru a prinde păsările. Mai este

numit și ,,râsul de pustiu” deoarece populează habitatele aride

cu arbuști, de stepă, cu păduri uscate și semi-deșerturi din

Africa. Este un prădător de antilope mici, bovine, caprine,

iepuri de câmp, damani, păsări și rozătoare.

https://destepti.ro/caracalul-felis-caracal-sau-rasul-african
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Crabul Hoplophrys

Crabul Hoplophrys este o specie din Oceanul Indian și Pacific.

Are lungimea corpului de 2 cm și coloritul variabil, se poate

camufla în funcție de aspectul coralilor gazdă. Poate fi roșu, alb,

roz sau galben. Se hrănește cu plancton și preferă să trăiască pe

diferite specii de corali moi, mai ales din genul Dendronephthya.

Maimuța din Zanzibar

Are denumirea științifică Procolobus kirkii și este considerată o

specie pe cale de dispariție. Este răspândită doar în zonele de

coastă, cu păduri și mlaștini ale Insulei Zanzibar.Are un miros

neobișnuit de aceea localnicii o numesc ,,maimuța otravă”. Este o

specie diurnă, arboricolă, care se hrănește cu frunze, fructe,

semințe și flori.

Tuatara

Tautara nu sunt șopârle, în ciuda înfățisării. Această specie

exista și pe vremea dinozaurilor și nu mai are nici o ruda în

viață. Taurata e singura specie care încă mai trăiește din

masivul ordin Sphenodontia. Chiar dacă arată ca o reptilă,

Tautara are creierul și piciorele unui amfibian, vertebrele

asemănătoare cu ale peștilor și coastele similare cu ale

păsărilor. Specia trăiește exclusiv în Noua Zeelanda.

Nu-i așa că aceste animale sunt de o frumusețe rară?

Referințe bibliografice

www.destepti.ro

https://www.digi-animalworld.tv/

Prof.înv.primar, Băican Diana

http://www.destepti.ro
https://www.digi-animalworld.tv/
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4.2 REBUSURI ȘI GLUME

Clasa pregătitoare

FRUCTE DE TOAMNĂ

P R U N E L I L
L A P C I A T O
S M E R E L I C
S T R U G U R I
A B E C D N E F
G N U C Ă E H N

Caută în careu fructele de toamnă de mai jos și desenează-le în coșul
toamnei pe cele găsite!

MERE

PERE

NUCĂ

PRUNE

ALUNE

STRUGURI
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Clasa I

OBIECTELE ȘCOLARULUI
„Uită-te ce bine-mi șade, cu ghiozdan și-abecedar,

De la mama am ghiozdanul, cartea am primit-o-n dar.
Suntemmari, suntem mari, noi acum suntem școlari!”

(sursă: http://www.cantecegradinita.ro/animatii/noi-acum-suntem-scolari/)

Descoperă pe coloana A-B, ce a uitat Gigel să își pună în ghiozdan.

A

P

E
L

B

http://www.cantecegradinita.ro/animatii/noi-acum-suntem-scolari/
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Clasa a II-a

CUVINTEFERMECATE

Bună dimineață, mamă,
Ce frumoasă zi e azi!
Mama râde, sărutându-și
Băiețelul pe obraz.

Peste drum, în poarta casei,
Sub castanul foișor,
Un moșneag cu plete ninse
Sta privind la trecători.

„Bună dimineața!” zice,
Răsărind de lângă el,
O fetiță cu codițe,
Însoțită de-un cățel.

Mai apoi, venind pe stradă
Din vecini, înc-un băiat
L-a văzut pe moșu-n poartă
Însă nu l-a salutat.

„Tu n-ai gură, măi băiete,
Păi de ce n-ai zis nimic?
_______________ se învață
Încă de pe când ești mic!”

(Elena Dragoș, „Să fim
politicoși!”
sursa: http://mconline.ro/2014/03/sa-
fim-politicosi/ )

1.
2. V
3. A

4. B
P B

5. C I
6.

7. R
8. S

Completează anagramă și găsește pe coloana galbenă cuvântul lipsă din poezie!

1. Când oferi ceva, spui ...

2. Când ceri ceva, spui ...

3. Când vorbește altcineva, eu ...

4. Când mă întâlnesc cu un vecin, îl salut
cu ...

5. Când se servește masa, spun ...

6. Când greșesc, ...

7. Când primesc ceva, spun ...

8. Îmi iau rămas bun și spun ...

9. Când întâlnesc un amic, îi spun ...

http://mconline.ro/2014/03/sa-fim-politicosi/
http://mconline.ro/2014/03/sa-fim-politicosi/
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Clasa a III-a

MIJLOACEDETRANSPORT

Descoperă pe coloana albastră, numele celui care a inventat „aeroplanul-
automobil” – primul aparat de zbor echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și
aterizare.

Știai că acest aparat a fost poreclit „Liliacul”, din cauza aspectului său? Acesta a fost
finalizat în 1905, avea o greutate de 250 de kilograme și un motor de 20 CP. Inventatorul a
fost un român.

S
T

V
M
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Clasa a IV-a

OCUPAȚII,PROFESIISAU
ÎNDELETNICIRI

Află ce profesie avea Dumitru Tăuțan, patronul spiritual al liceului
nostru! Tu ce profesie ți-ai dori să ai în viitor?

1.
2.

3. A
4.
5.

6. I
7. J

8.
9.

1. Scrie cărți și opere literare.

2. Dansează.

3. Pilotează avionul.

4. Prepară bucatele.

5. Vindecă bolnavii.

6. Montează și repară instalații, conduce, aparate etc.

7. Face dreptate oamenilor.

8. Specialist în informatică.

9. Se ocupă cu agricultura.
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Clasa a V-a

PROVERBE

Bine faci, bine _____________

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1. ... mică răstoarnă carul mare.

2. Graba ... treaba.

3. Ce ..., aceea culegi.

4. Paza bună trece primejdia ...

5. Fudulia este soră cu ...

6. Ai carte, ai ...

7. Unde nu e cap, e vai de ...

Prof.înv.primar,

Verdeș lavinia
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GLUME...

“Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău”

Tom Wilson.

Știai că salutul universal în întreaga lume este zâmbetul și este una dintre cele mai

apreciate forme de adresare? Dacă zâmbești din toata inima acest lucru este molipsitor pentru

toți din jurul tău. Oamenii fericiți zâmbesc, în medie, de 45 de ori pe zi, așa că ți-am pregătit

câteva glume, pentru a te provoca să zâmbești mai mult. Tu ai zâmbit astăzi?

Prof.înv.primar, Verdeș lavinia
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5.1. CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ DESFĂȘURAT IN
PERIOADA 13-25 OCTOMBRIE LA NIVELUL LICEULUI TEORETIC “DUMITRU

TĂUȚAN”, FLOREȘTI
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Șanta Tudor - a IV-a CTodea Tiana - a II-a C

Nemeș Natalia Bianca - CP E Florea Veronica - I B
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4

Cioltea Tony Alexandru I CCioltea Tony Alexandru I C

Trușcă Ariana - a II-a C Mureșan Răzvan - a II-a C
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Broscoi Radu- a II-a D

Pop Alessia Cristina - a II-a AMocan Emanuel-Vladimir - CP C

Matiș Cezara-Traiana - CP E
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Toșa Andrei-Noah - a II-a E

Deac Natalia - a II-a E

Stanciu Ștefania-Maria CP C

Săbăduș Tudor a II-a C
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Trușcă Ariana - a II-a C

Szenași Sonia - a II-a CSabău Sarah - a II-a A

Bota Mia-Bianca - CP C
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SPONSORI:

Mulțumim sponsorilor revistei “Vise din Carpați”

pentru implicarea promptă și susținerea de care au dat dovadă.


	Ce le spunem copiilor despre noul coronavirus?

