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Dumitru Luca Nicolas clasa a V-a A
Mândruță Ștefan,Ciutacu Dana clasa a V- a B
Weiner Andreea,Vlad Mina clasa a V- a C
Pătrascu Hadasa Denisa clasa a V- a D
Maria Voinea clasa a VI-a A
Răzvan Viespe clasa a VI-a B
Andreea Rădulescu clasa a VI- a C
Baciu Diana clasa a VI- a D
Pascu Dragos clasa a VII-a A
Stanciu Ana clasa a VII-a B
Sporis Mara clasa a VII-a C
Ionescu Denisa,Ianosev Ana clasa a VII-a D

prof. coordonator: Ana-Maria Gagniuc

"Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e
director adjunct: prof.Elena Barbu
goală, ochii privesc fără să vadă." Ștefan Odobleja

director: prof.Doina Burcău
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Promovarea valorilor culturale
Ziua Culturii Naționale
„luceafărul poeziei româneşti”Mihai Eminescu
TEMA : Pe 15 ianuarie -ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu sărbătorim
Ziua Culturii Naționale
vă propun un proiect cu titlul ''Magia poeziei lui Eminescu în cuvinte și culoare''
-realizați o lucrare (compunere,colaj sau desen/pictură) inspirată din poeziile eminesciene

PETRICA ISABELA clasa a V-a A
SZABO ANDRA clasa a V-a A
desene inspirate din poezia "Somnoroase pasarele"

COJOCEA MATEI
clasa a V-a C

CIUTACU DANA
clasa a V-a B

MACRIS LARISA
clasa a V-a D

DOLETE DAVID DUMITRU LUCA DUVAC EVELINE
clasa a V-a A

BIRSANEL ELENA
clasa a V-a C

GAVRILA DAVID
clasa a V-a C
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Compunere după versurile din poezia
„Ce te legeni...” de Mihai Eminescu

Marele nostru poet Mihai Eminescu a creat
versuri nemuritoare despre codru, fiind recunoscut ca
poetul naturii. În multe din poeziile sale, Mihai Eminescu
își exprimă dragostea față de natură și dezvăluie poetic
vibrația sufletului său în fața frumuseților acesteia.
Poetul ne prezintă în poeziile sale, legătura nemuritoare
dintre om și natură, dintre componentele naturii –
pădurea, izvorul, lacul – și cele cosmice – luna, cerul,
stelele.
Una dintre aceste minunate poezii despre natură
ale poetului național Mihai Eminescu este creația lirică
în versuri „Ce te legeni...”.
În poezia „Ce te legeni...”, Mihai Eminescu
dezvăluie sentimentele sale de regret față de scurgerea
timpului, dinspre vara plină de viață către toamna târzie,
care aduce amorțirea naturii și a vieții. Poetul pictează un
tablou în versuri în care putem privi îmbrățișarea
melancoliei sale cu melancolia codrului.
Stând față în față cu codrul, poetul îl întreabă de
ce este posomorât și gârbovit, de ce nu mai vibrează de
viață. Codrul îi răspunde într-un firesc astral, că acesta
este cursul trecerii timpului și sensul mersului vieții. Că
așa e dat, ca în trecerea vremii să se schimbe toamna cu
iarna, să plece păsărelele, să cadă frunzele, să se
întețească vântul, adică să se încheie un ciclu al vieții
pentru a face loc altuia.
În această stare melancolică, codrul își găsește și
resemnarea, spunând că păsările care pleacă în alte țări,
duc acolo gândurile și frumusețile ținuturilor de aici de la
noi. Iar el, codrul, rămâne cu dorul și cu speranța revenirii
păsărilor călătoare și a primăverii.
De fiecare dată când recit această poezie, simt
că plutesc, sunt fericit și văd cu ochii minții și cu
sufletul, trăirile poetului în îngemănarea cu codrul. Este
minunat să reușești simțământul înălțării în poezia „Ce te
legeni...”!

Ce te legeni?...
de Mihai Eminescu
- Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
- De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!

Mândruță Ștefan
Clasa a V-a B
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Promovarea valorilor culturale
''Magia poeziei lui Eminescu
în cuvinte și culoare''

Clasa a V-a

CEZAR PĂTRAȘCU clasa a V-a D

OBRETIN RAZVAN clasa a V-a D

ZGABEI ILIE MIHAELA clasa a V-a D

MANDRUTA STEFAN clasa a V-a B

BELDIANU IUSTIN clasa a V-a D

GHEORGHE MARIAN clasa a V-a C
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EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
ESTE AFACEREA MEA!

Clasa a VII-a

LISTA ACTIVITĂȚILOR J.A

În acest an școlar elevii claselor a VII-a sunt înscriși la
programului național JA de Educație antreprenorială,
modulul Este afacerea mea! Prin activități learning by
doing și instrumente moderne de învățare, elevii
descoperă importanța pe care educația antreprenorială o
are în procesul de dezvoltare a unei comunități și a unei
economii. Analizând modelele de afaceri ale unor
antreprenori renumiți, ei află care este parcursul de la o
idee la o afacere de succes, cu impact pozitiv asupra
vieților oamenilor.

Sunt antreprenor
Prin joc şi sarcini de lucru interactive, elevii învaţă concepte noi specifice domeniului
antreprenorial, precum: antreprenor, profit, companie/organizaţie, produs, serviciu, inovaţie,
trăsăturile unui antreprenor.
Pot schimba lumea
Elevii descoperă metoda brainstorming, care îi ajută pe antreprenori să genereze idei noi de
realizare a unor produse şi servicii, dar şi la identificarea nevoilor clienţilor şi la modul în care
acestea pot fi satisfăcute. De asemenea, ei află care sunt abilităţile şi cunoştinţele necesare
iniţierii şi administrării unei afaceri.
Îmi cunosc clientul
Lucrând în echipe, elevii vor învăţa care este importanţa activităţii de marketing şi despre
modalităţile de promovare a produselor/serviciilor dezvoltate de o companie. Ei se vor
familiariza cu cea de-a doua trăsătură antreprenorială – cunoaşte-ţi clientul şi produsul.
Am o idee
Elevii vor înţelege modul în care creativitatea şi inovaţia, abilităţi necesare unui antreprenor,
contribuie la succesul unei afaceri.
Am identificat o nevoie
Analizând modele de afaceri, elevii descoperă ce este un plan de afacere şi importanţa
cunoștinţelor şi a celor patru caracteristici antreprenoriale în procesul de elaborare a acestuia.
Sărbătorește antreprenorii!
Pentru a ilustra cea de-a patra trăsătură antreprenorială – Ai încredere în tine –, elevii vor
realiza fişe cu profile de antreprenori şi vor identifica, de asemenea, propriile trăsături
antreprenoriale.
Ca parte introductivă a programului educaţional JA Este afacerea mea!, s-a dezvoltat modulul
digital It`s My Future, în cadrul unui proiect Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană.
ABILITĂȚILE DEZVOLTATE
• Gândirea critică • Luarea deciziilor și exprimarea opiniilor • Identificarea resurselor și valorificarea oportunităților
• Lucrul în echipă • Asumarea responsabilității • Creativitatea și inovarea • Conectarea cunoștințelor din școală la
realitatea economică
sursa: www.jaromania.org
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TEMA-ESTE AFACEREA MEA!
Imaginează-ți că ai posibilitatea să iți
deschizi propria afacere.
Ce trebuie să faci?
1.Gândește-te la un nume al afacerii tale și
deseneaza-ți un logo( un simbol pentru
marca firmei tale).
2.Scrie o mică descriere a afacerii tale,cu
ce te ocupi,ce vei vinde..etc.
Prezintă-ne ideea ta genială.
3.Arată-ne un desen care să reprezinte
afacerea ta.
Încadrează-te cu toate acestea pe o foaie
A4 în portofoliul tău.
IONESCU DENISA ANDREEA
clasa a VII-a D

IANOSEV ANA ECATERINA
clasa a VII-a D

SPORIS MARA IOANA
clasa a VII-a C

MIHAI ANDREI GABRIEL
clasa a VII-a D
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HOTNOG SONIA

STANCIU ANA
clasa a VII-a B

SPATARU GEORGE

MARIN CRISTIANA MARIA
clasa a VII-a C

VASILE MARIA

CONSTANTIN
NICOLETA BIANCA
clasa a VII-a B

NICOLAE IULIANA

GROZEA MARIA
clasa a VII-a B

BAJENARU MIRUNA DIANA
clasa a VII-a D

ALEXANDRU ANTONIA

POPESCU DARIA
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POPA MIRUNA IOANA

clasa a VII-a A

TIMIS ANA

UZUN IANA

NEDELCEA ALEXANDRU

clasa a VII-a A

VASILE MARA

clasa a VII-a A

PASCU DRAGOS ANDREI
clasa a VII-a A

MESTEROIU CALIN PETRE
clasa a VII-a A
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PROIECTUL
CETĂȚEANUL
Clasa a VII-a

Pasul 1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice
Politicile publice.Ce este și ce nu este o politică publică?
Relaţia dintre problemele comunităţii şi politicile publice
Formular de identificare a problemelor
Pasul 2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră
Stabilirea procedurii de selectare a problemei clasei
Criteriile de selecție.Selectarea problemei
Analiza problemelor identificate.Aplicarea procedurii de selecție
Pasul 3. Culegerea de informații despre problema selectată
Identificarea surselor de informare
Recomandări pentru obţinerea şi documentarea informaţiei
Înregistrarea informaţiilor
Pasul 4. Elaborarea unei propuneri de politică publică
Examinarea alternativelor pentru soluționarea problemei
Soluția propusă pentru rezolvarea problemei
Verificarea constituționalității și compatibilității cu normele Uniunii Europene

În acest an
școlar elevii
claselor a VII-a
sunt înscriși la
Proiectul
Cetățeanul.

Metoda Proiect
Cetățeanul este
structurată ca
un proces care
conține opt pași
clari și se
bazează pe
studierea de
către elevi a
unei probleme a
comunităţii
locale ce
presupune o
politică publică.

Pasul 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune Realizarea unui plan de acţiune
cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această
politică publică.
Pasul 6. Finalizarea portofoliului clasei
Obiectivele și structura portofoliului
Instrucțiuni pentru realizarea portofoliului
Sarcinile grupurilor pentru realizarea portofoliului
Pasul 7. Prezentarea portofoliului
Pregătirea conținutului prezentării
Desfășurarea prezentării
Pasul 8. Reflecţii asupra experienţei
Compararea proiectului clasei cu un proiect realizat de o altă clasă
Recapitularea procesului parcurs. Ce ați învățat din întreaga experiență?
sursa :Institutul Intercultural Timisoara
www.cetateanul.intercultural.ro
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL
CĂRȚII PENTRU COPII
„BUCURIA LECTURII”
Secţiunea I, Lectură şi Creaţie
Un eseu inspirat din universul lecturilor
Scrisoare către un personaj sau autor favorit
O poveste originală
Poezii originale ale copiilor
Reviste şcolare
Cărţi pentru copii, scrise de copii
Desene, picturi, colaje etc. inspirate de lumea lecturilor
Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate Cărţii, Lecturii şi Creativităţii
Concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturii
Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor
Întâlniri cu scriitori şi autori îndrăgiţi
Lecturi publice
Dezbateri pe tema lecturii şi cărţii
Piese de teatru
Recitaluri de poezie şi şezători literare
Călătorii imaginare pe urmele unor scriitori şi autori îndrăgiţi
Poezia şi muzica – tărâmul magic al artelor
Vizite la case memoriale ale scriitorilor,biblioteci, muzee etc.
Concurs de integrame - elaborare/realizare şi/sau rezolvare
Secţiunea a III-a, Evenimente la propunerea şcolilor/comunităţilor
dedicate cărţii, lecturii şi creativității

FICE România este
o organizaţie
neguvernamentală
a profesioniştilor
în educaţie şi în
asistenţă socială,
care apără
drepturile copiilor,
îndeosebi ale celor
aflaţi în dificultate,
şi este membră a
FICE (Federaţia
Internaţională a
Comunităţilor
Educative),
organizaţie cu
statut consultativ
UNESCO,
ECOSOC şi
Consiliul Europei.
FICE România a
fost
înfiinţată în 1990.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
Februarie - iunie 2021
Inscrierea unităților școlare în proiect: 1-20 februarie 2021
Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări
sau să fi fost publicate (inclusiv pe internet).
sursa: https://ficeromania.wixsite.com/ficeromania

elevii Liceului Teoretic ''Ștefan Odobleja'' sunt înscriși în concurs la subsecțiunile marcate cu săgeți
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Ziua Internațională a Siguranței pe Internet se sărbătorește
în anul 2021, în data de 9 februarie având ca scop
creșterea gradului de conștientizare pentru un Internet mai
bun și mai sigur, în care tehnologie este folosită nu doar în
condiții de siguranță ci și într-un mod responsabil, critic și
creativ. Publicul țintă sunt copiii, tinerii, părinții, profesorii dar
și industria și factorii de decizie, pentru a încuraja toate
mediile să se responsabilizeze și să-și canalizeze eforturile
pentru crearea unui Internet mai bun.

Organizația Salvați Copiii lansează în cadrul programului Ora de Net, inițiativa de
conștientizare „Creștem o generație fără frică”, prin care dorește să ofere informare și
susținere părinților privind pericolele pe care copiii le pot întâlni în mediul online.
Obiectivul campaniei este acela de a aduce în atenția părinților principalele riscuri din mediul
online care îi vizează pe copii, de a le oferi sfaturi practice și resurse care să îi ghideze, dar și de a
le arăta că nu trebuie să se descurce singuri. Chiar și cei mai conectați la mediul online dintre
părinți au la rândul lor temeri și incertitudini, se găsesc uneori în situații pe care nu știu cum să le
gestioneze și apelează la sfaturile specialiștilor.
Campania „Creștem o generație fără frică” vine ca o continuare firească a campaniei
„O lume fără frică”,ce a avut ca scop susținerea copiilor care au experimentat situații de
cyberbullying.
Cyberbullying-ul este un comportament agresiv intenționat care este menit să provoace
disconfort sau durere, implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se
manifestă repetitiv, regulat prin intermediul dispozitivelor tehnologice. Spre deosebire de
situațiile clasice de bullying, în care comportamentul se oprește la un moment dat iar situația
umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea online are o amploare mai mare și pare să fie fără
sfârșit.
Acest fenomen poate cauza sentimente de însingurare, teamă, tristețe, uneori chiar
disperare, având un impact emoțional, social și cognitiv important asupra tuturor copiiilor
implicați, fie ei victime, martori și agresori. Pentru a preveni și combate aceste efecte, echipa Ora
de Net a lansat campania „O lume fără frică”!

Ora de net
proiect derulat de
Organizația Salvați Copiii
https://oradenet.ro
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informare elevi

Într-un spațiu generos, în incinta Centrului Comercial AFI
Cotroceni, etajul 1,
PROEDUS construiește cadrul potrivit de consultare, dialog și
socializare între profesorii, părinții, elevii bucureșteni și
societatea civilă în general, pe care îi susține și îi încurajează
să dezvolte inițiative inovative care să țină pasul cu evoluția
modelelor din domeniul educației.
AFI HUB PROEDUS își deschide porțile, ca proiect pilot, pentru
120 de zile, cu 1.200 de ore de consultare și socializare, peste
250 de formatori, speakeri, invitați .
Hub-ul este deschis de luni până duminică în intervalul orar
10:00 – 20:00, intrarea este gratuită .
PROEDUS pune la dispoziție și cursuri de parenting, cursuri de
dezvoltare personală și soft skills, workshop-uri, conferințe și
ateliere tematice pentru care accesul se face cu programare
online. Acestea sunt organizate zilnic și sunt actualizate în
calendarul săptămânal cu noi tematici, invitați de renume și
profesioniști în diferite domenii.
iată câteva exemple de workshop-uri, ateliere și cursuri :
"Branding personal"
“Arta discursului”
“Public Speaking”
“Jocurile pe calculator, adicție sau pasiune”
Opera Comică pentru Copii - Ateliere demonstrative
Micul Artist
participarea la activități se face în baza unei înscrieri online pe
site www.proedus.ro/afi-hub-proedus
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European Money Quiz

Informare elevi

Ce este European Money Quiz
European Money Quiz, parte a concursului European Money Week lansat la nivelul Federaţiei
Bancare Europene, urmăreşte testarea cunoştinţelor financiare în rândul elevilor cu vârsta între
13 - 15 ani.
În România, concursul este organizat de Asociaţia Română a Băncilor, în parteneriat cu Institutul
Bancar Român (IBR). Gazda concursului va fi prezentatorul de televiziune Cabral Ibacka.
Desfăşurare
Concursul va avea loc joi, 25 martie 2021, ora 13.00, printr-un eveniment online live susţinut prin
intermediul Kahoot!, o platformă de învăţare online. Participanţii/clasele concurente din România
se pot înscrie prin intermediul IBR,până la data de 22 martie 2021.
Cine poate participa la competiţie?
Competiţia este deschisă elevilor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani (elevii trebuie să aibă 13 ani
împliniţi la data de 25 martie 2021 şi 16 ani neîmpliniţi la data finalei europene care se
desfăşoară la data de 20 aprilie 2021). Încălcarea prevederilor privind vârsta conduce la
descalificarea automată a câştigătorilor.
Toţi elevii din România pot exersa pentru competiţia naţională accesând
www.educatiefinanciara.info/european-money-quiz/, unde vor găsi întrebări de test în limba
română. Informaţiile referitoare la exerciţiile de simulare urmează a fi anunţate.
Cum se desfăşoară finala naţională
Concursul naţional se va organiza la data de 25 martie 2021, ora 13.00, simultan pentru toate
liceele/şcolile înscrise în competiţie.
Fiecare elev înregistrat individual va răspunde la 15 întrebări de educaţie financiară, adresate în
limba română, în conformitate cu timpul alocat de platforma Kahoot! În situaţia în care
participanţii înscrişi la concurs concurează din clasă, toţi elevii se vor conecta împreună pe
platforma ZOOM, prin maximum 5 logări, şi nu individual pentru a vedea întrebările. Elevii vor
răspunde fiecare individual pe platforma Kahoot!
Cerinţe tehnice pentru a participa la finala naţională
Pentru a răspunde, sunt necesare 2 device-uri. Întrebările vor fi afişate pe un ecran, iar
răspunsurile vor fi transmise de pe un alt dispozitiv electronic (PC, laptop, tabletă, etc.).
- PENTRU PRIMIREA QUIZ: laptop, tabletă, etc, conectat la Internet şi capabil să redea transmisia
concursului pe platforma ZOOM.
- PENTRU TRIMITEREA RĂSPUNSURILOR: un dispozitiv (PC, laptop, tabletă, etc.) conectat la
internet.
„European Money Quiz" este difuzat live pe platformele ZOOM/Kahoot! Astfel, toţi participanţii
pot juca în acelaşi timp, fiind necesară înregistrarea participanţilor în prealabil.
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Comportamente
prosociale
ajutor
solidaritate
sprijin
cooperare
prietenie
respect reciproc
toleranța
acceptarea diferențelor
dărnicie
bunătate
altruism
MOISIEV ANISIA
încurajare
grijă
implicare
Comportamente
antisociale
minciuna
GHEORGHE MARIAN
ANA IANOSEV
insulta
violența
vandalism
discriminare
bullying
furt
amenințare
cyberbullying
Bullying- Harțuire
intimidare
COJOCEA MATEI
comportament agresiv
intenționat
provoaca disconfort sau durere
implică un dezechilibru de putere
între agresor și victimă
se manifestă repetitiv, regulat
răspândire de zvonuri
răutăcioase,umilitoare
agresivitate verbală,jignitoare

BABACEA MARA IOANA

ILIE IOANA CEZARA
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1.Educaţie: Care este nivelul actual de studii?
2.Profil: Scrie ce îţi place, ce te interesează și ce materii îţi plac
de la scoala.
3.Putere: Scrie abilităţile, aptitudinile și punctele tale tari.(Ce
talent ai?)
4.Viziune: Enumeră lucrurile pe care vrei să le studiezi, să le
realizezi sau de care ai nevoie pentru avea succes in viata.
5. Succes: Descrie o realizare pe care ai avut-o până acum.
Scrie daca ai participat la un concurs la scoala sau in afara scolii
si daca ai castigat un premiu.

RAREȘ ȘTEFAN

SERBAN ANDREEA
PETRICA ISABELA
ANA IANOSEV

POPA MIRUNA
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DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
Orice drept implică o responsabilitate.
Cetăţenii români, trebuie să-și exercite drepturile și
libertăţile cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile și
libertăţile celorlalţi.(CONSTITUŢIA ROMÂNIEI-art.57)
Convenția O.N.U cu privire la Drepturile Copilului
Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală a
Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.
Drepturile copilului pot fi organizate în 4 categorii:
drepturi de supraviețuire
drepturi de dezvoltare
drepturi de protecție
drepturi de participare
Drepturi de supraviețuire
Traiul în bunăstare – dreptul la supravieţuire include
toate nevoile noastre fundamentale. Se includ aici
mâncarea și adăpostul, standardul nostru de viaţă și
sănătatea noastră.
Drepturi de dezvoltare
Dezvoltarea potențialului – se referă la faptul că
anumite condiții trebuie îndeplinite pentru a permite
dezvoltarea optimă a personalității. În acest grup de
drepturi se încadrează: educaţia, familia, cultura și
identitatea, ca părți importante ale vieții noastre.
Drepturi de protecție
Protecția împotriva relelor tratamente – se referă la
dreptul copiilor de a fi protejați împotriva abuzului,
neglijării, violenței, torturii, răpirii exploatării și muncii
forțate.
Drepturi de participare
A avea un rol – se referă la capacitatea de a participa la
decizii, la libertatea de asociere, la libertatea de gândire
și de a primi informaţii din mai multe surse.

IANOSEV ANA ECATERINA

HOTNOG SONIA

STANCIU ANA
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Alegeți din lista de cuvinte:
om,copil,persoană,personalitate,valoare,cultură,limbă,tradiție,
obicei,religie,istorie,desen,pictură,fotografia,sculptură,
arhitectură,muzică,teatru,film,opera,port popular,folclor,artă
culinară,îmbrăcăminte,sărbătoare.
a) ilustrați fiecare cuvânt prin intermediul unei imagini care să
redea semnificația sa
b)precizați definiția pe scurt a fiecărui cuvânt ales

PRIDIE LUCA

Clasa a VI-a

LUDU RAMONA

RADULESCU ANDREEA

TEICAN IULIA LETITIA ZAMFIR MIHAI

TANASE MARIA MIRUNA

GEORGESCU MARIA ALEXIA
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In 2018, sculptura sa
“La jeune fille sophistiquee”
a fost vanduta la licitatie
pentru 62 de milioane de
euro.

În noiembrie 2015, era promulgată legea pentru declararea Zilei Brâncuși
ca sărbatoare națională, stabilită pe 19 februarie. Legea a fost inițiată ca o
“reparație morală față de refuzul și umilirea” lui Constantin Brâncuși de
către statul român.
Pe 19 februarie în anul 1876, în localitatea Hobiţa, s-a născut Constantin
Brâncuși, unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii.
Ziua nașterii sale este sărbătorită în toată lumea și înscrisă în calendarul
cultural universal.
în imagini ansamblul de la Targu-Jiu, din care fac parte“Poarta Sarutului”,
“Coloana fara sfarsit” și “Masa Tacerii”.
Ansamblul Brancusi de la Targu-Jiu a fost inclus, in 1991, pe lista tentativa
a UNESCO. In ianuarie 2018, Ministerul Culturii redepus dosarul de
candidatura al Ansamblului Brancusi pentru includerea in patrimoniul
mondial UNESCO. Potrivit site-ului Institutului National al Patrimoniului,
ansamblul realizat in Romania este singura lucrare de arta monumentala
de amploare creata de Constantin Brancusi, care avea la data conceperii
proiectului (1935 – 1936) o recunoastere mondiala.
În 1903 primește prima comandă a unui monument public, bustul
generalului medic Carol Davila, care a fost instalat la Spitalul Militar din
București și reprezintă singurul monument public al lui Brâncuși din
București.
Acest bust a fost comandat de un consiliu format de fostul său profesor
Dimitrie Gerota, pentru a îl ajuta pe Brâncuși să plătească drumul până la
Paris.Când a terminat lucrarea, aceasta a fost prezentată în fața
consiliului, dar recepția a fost nesatisfăcătoare, diferite persoane din
consiliu având opinii contrarii despre caracteristicile fizice ale generalului,
spre exemplu cerând micșorarea nasului, și de asemenea păreri diferite în
legătură cu poziționarea epoleților.Înfuriat de inabilitatea consiliului de a
înțelege sculptura, Brâncuși pleacă din sala de ședințe fără a primi a banii
necesari plecării sale spre Franța, decizând sa parcurgă drumul către Paris
pe jos.
Brancusi s-a stabilit la Paris, unde s-a stins din viata in martie 1957 ,
a fost inmormantat in cimitirul Montparnasse , lasand mostenire statului
roman atelierul sau si un numar important de lucrari. Statul roman, condus
de partidul comunist, a refuzat insa sa accepte mostenirea lui Brancusi.
Astfel, atelierul sau a revenit statului francez, iar Muzeul National de Arta
Moderna din Paris pastreaza lucrarile lasate mostenire statului roman prin
testament.
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proiectele
elevilor

AVRAMESCU ROXANA BAJENARU ERIKA ANDREEA COJOCEA MATEI VALENTIN OBRETIN RAZVAN
ADELINA
Clasa a V-a D
Clasa a V-a C
Clasa a V-a C
Clasa a V-a C

WEINER ANDREEA
Clasa a V-a C

BUMBACARU ALESSIA MARIA
Clasa a V-a C

GHEORGHE MARIAN BOGDAN
Clasa a V-a C

NEAGU ALBERTO LUCA
Clasa a V-a B

PATRASCU CEZAR RARES
Clasa a V-a D

BELDIANU IUSTIN CRISTIAN
Clasa a V-a D
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proiectele elevilor

DUVAC EVELINE ANDREEA

MOISE IULIA STEFANIA

MIHAI DENISA GABRIELA

BUMBĂCARU ALESSIA

AVRAMESCU ROXANA

NEAGU ALBERTO LUCA
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Mihai Eminescu

15 iunie 1889
Și ce vreau eu să vă spun vouă
E că Mihai Eminescu atunci a decedat
Era bolnav , era la pat

clasa a VI-a A

Ce caracter
Ce imaginație
Peste toate poeziile , dominație.
Ultima poezie scrisă de el
15 ianuarie 1850
Era simplă , se numea Stelele-n cer
O zi ce va fi cunoscuta in veci Și chiar c-o oră după aceea
Atunci s-a intamplat la Botosani El s-a înălțat la cer
O legendă ce va fi cunoscută
Luceafărul nostru
peste ani și ani
Tu ești
Întotdeauna strălucești
Mihai Eminovici s-a născut
Mihai Eminescu
Un om foarte bine cunoscut
S-a născut cu numele de mai sus poezie dedicată marelui poet de
Dar a trăit cu acest nume ,
GEAMPALIA VLAD CRISTIAN
ascuns.
clasa a VI-a A
Elevii de la clasa a VI-a A sunt elevi performanți cu calități
A debutat in 1866
deosebite. Școala noastră se mândrește cu ei, deoarece sunt implicați
Cu poezia De-aș avea
în viața școlii cu responsabilitate și sunt pregătiți de profesori care își
‘’De-aș avea și eu o floare’’
fac meseria cu dăruire și profesionalism.Unul dintre acești profesori
‘’Mândră , dulce , răpitoare’’ minunați este colega mea,doamna dirigintă prof. Fotea Lucica pe care
țin să o felicit pentru rãbdarea, dragostea si conștinciozitatea cu care îi
îndrumă pe acești elevi minunați din clasa a VI-a A.
În aprilie 1883
Azi îl vom prezenta pe Vlad Geampalia unul dintre elevii cu
Eminescu publică o poezie
bune la invățătură pe care nu le consideră succes personal ,ci
Frumoasă ,plină de fantezie rezultate
doar
îndatoriri
care derivă din statutul de elev.
‘’Luceafărul’’ De 98 de strofe În câteva cuvinte
l-aș putea prezenta ca un elev cu dorință de
scrise pe hârtie
cunoaștere, motivat pentru a își forma o cultură generală vastă. Unii
dintre elevi învață din pasiune numai pentru simplul fapt că le place.
El a scris în a sa viață
El este flexibil, are potențial, este inteligent, talentat și ne uimește
94 de poezii ce ne-nvață
pe toți cu abilitățile lui.Am avut o scenetă referitoare la poluarea
Dragoste și frumusețe
mediului iar Vlad a avut o reprezentație demnă de un actor de la
Hollywood.Ușurința cu care a reținut versurile și a recitat ne-a lăsat pe
Talent mare și-ndrăznețe
toți ‘’cu gura căscată.’’
Azi mi-a arătat o poezie scrisă de el închinată marelui poet
Seara sub tei tu te duceai
Eminescu. Deși este doar o mică parte din ceea ce este el capabil să
Și pe Doina o cântai
Sub tei găseai tot fel de rime facă . Eu sunt foarte încântată că am asemenea elevi, vin cu drag la
Și Călin era cu tine.
școală datorită lor, mulțumesc părinților pentru că ne sunt alături și
pentru buna educație a elevilor din clasa a VI-a A

Prof. ed.socială Ana-Maria Gagniuc
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NITU CRISTIAN RARES
clasa a VII-a D

Fortnite este un joc video online lansat pentru prima dată în 2017. Este
disponibil ca pachete software separate pentru fiecare "mod de joc",
acestea având în comun acelasi tip de gameplay, precum și faptul că
folosesc același motor de joc. Modurile de joc includ: Save the World, un
joc cooperativ de shooter-supraviețuire cu până la patru jucători pentru
a lupta împotriva creaturilor asemănătoare zombie-lor și pentru a apăra
obiecte cu fortificațiile pe care le pot construi și Fortnite Battle Royale,
o luptă royale gratuită, unde 100 de jucători se luptă pentru a fi ultima
persoană în viață. Ambele moduri de joc au fost lansate în 2017 ca titluri
de acces rapid.
Rocket League este un joc video de fotbal vehicular dezvoltat și
publicat de Psyonix. Jocul a fost lansat pentru prima dată pentru
Microsoft Windows și PlayStation 4 în iulie 2015, porturile pentru Xbox
One și Nintendo Switch fiind lansate mai târziu..
Jocul include moduri single-player și multiplayer care pot fi jucate atât la
nivel local, cât și online, inclusiv jocuri pe mai multe platforme între toate
versiunile. Actualizările ulterioare ale jocului au permis posibilitatea de a
modifica regulile de bază și au adăugat noi moduri de joc, inclusiv cele
bazate pe hochei pe gheață și baschet.
Valorant este un shooter tactic bazat pe echipe și shooter la prima
persoană, stabilit în viitorul apropiat.Jucătorii joacă ca un set de agenți,
personaje concepute pe baza mai multor țări și culturi din întreaga lume.
Jocul oferă 14 agenți din care să alegi Brimstone, Phoenix, Sage, Sova,
Viper, Cypher, Reyna, Killjoy, Breach, Omen, Jett, Raze, Skye și Yoru.
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) este un joc video
multiplayer shooter la prima persoană dezvoltat de Valve și Hidden Path
Entertainment. Este al patrulea joc din seria Counter-Strike și a fost
lansat pentru Windows, macOS, Xbox 360 și PlayStation 3 în august
2012, în timp ce versiunea Linux a fost lansată în 2014.Jocul pune două
echipe una împotriva celeilalte: teroriștii și contra-teroriștii. Ambele părți
au sarcina de a o elimina pe cealaltă, îndeplinind în același timp obiective
separate. Teroriștii, în funcție de modul de joc, trebuie fie să planteze
bomba, fie să apere ostaticii, în timp ce contrateroristii trebuie fie să
împiedice plantarea bombei, să dezamorseze bomba sau să salveze
ostaticii.
Among Us este un joc video programat și lansat de către InnerSloth în
anul 2018. Jocul constă în a găsi toți ucigașii, numiți și Impostori. Scopul
unui coechipier, numit și Crewmate este de a completa anumite misiuni
precum repararea unor panouri electrice, pornirea reactorului,
transmiterea datelor și altele. Scopul impostorului este de a ucide și de
a sabota nava spațială (acesta are opțiunea de a se ascunde în ventilație
pentru a nu fi găsit). Când cineva este ucis, coechipierii sau chiar
impostorii pot raporta corpul către toată unitatea, astfel inițiind o
dezbatere unde jucătorii încearcă să găsească impostorul, pe baza
dovezilor acumulate. Apoi jucătorii votează pe cel care cred ei că este
impostorul. Cel care primește cele mai multe voturi e aruncat de pe nava
spațială. Coechipierii trebuie să îl găsească pe impostor înainte ca el să îi
ucidă. La final pe ecran apare cine a câștigat: Crewmate sau Impostor...
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“legatura de suflet”

''borcanul cu
dorințe''
24

Abilitatea unui copil de a reproduce o realitate prin desen sau pictură,nu putem să o
numim, simplu, talent conform teoriei inteligenţelor multiple putem să o numim inteligență
vizuală și spațială. Vă prezentăm aici o mică parte dintre temele realizate de eleva noastră
de la clasa a V-a D

Portret : fata cu ochelari

Pisica

AutoPortret

Clădire de 100 de ani
Tablou

„Luptătorii oamenilor
pentru bine și rău”

Vas cu flori

Flori de primavara
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Recomandări de lectură
de la elevi
An aparitie: 2018
Editura: CORINT
Nr. pagini: 256
Varsta: +10 ani
Personaje POPPY, ZACH ȘI ALICE
Recomand aceasta carte pentru iubitorii de
mister,aventură si pentru cei cărora
le place acțiunea.Papusa de portelan este
o carte care te va face sa dormi cu lumina
aprinsă,captivantă și interesantă.
Baciu Maria Diana clasa a VI-a D

Cartea a apărut în 2016 la Editura Arthur
Nr. pagini: 280
Varsta: +10 ani
Olguța ,o fata descurcăreață cu părul roșu și
creț ,cu fata plină de pistrui că o căpșună ,este
surprinsă de Nina ,care se întâmplă să fie
mătușa ei ,care apare la ușă casei .
Înainte să știe ce se întâmplă ,se trezește întrun hotel de lux ,împreună cu câinele ei
,servitorii,Nina , Victor (un baiat care îi era de
ajutor Ninei ) și Maximilian (ajutorul de nădejde al
bunicului său ) .
Între timp ,minunatul ei bunic din partea tatălui
tine mortis sa o vadă pentru a hotărî dacă poate
să îi dea moștenirea pe mâna . Acum ,ea e
proprietara de drept a minunatei reședințe a
bunicului ,dar totuși locuiește cu mama și tatăl ei
.
De ziua ei,a primit în dar o mașină de scris . Cu
care aceasta , ea a scris amintirile minunate
avute alaturi de familie și prieteni .
Pătrașcu Hadasa Denisa clasa a V-a D

Publicată : 8 ianuarie 2015
Număr de pagini: 316
Editor: Dial Press
Premii: Medalia Newbery, Golden Kite Award for
Middle Grade Fiction
14 ani +
Într-o lume nesigură, pe fondul luptei pentru
supraviețuire din întunecații ani ai celui de-Al Doilea
Război Mondial, Ada o fetiță de nouă ani, are de purtat
propria ei bătălie pentru a demonstra că nu este cu
nimic diferită de ceilalți.
Ea era umilită de propria mamă din cauza unui
defect fizic, ținută în apartamentul lor cu o singură
cameră. Ada profită de faptul că toți copiii sunt
evacuați din Londra și, împreună cu fratele ei, Jamie,
fuge departe de răutatea mamei. Așa ajunge să o
cunoască pe Susan Smith, o femeie posacă, dar care
îi iubește ca și cum ar fi copiii ei. Și, în timp ce lumea
întreagă se schimbă și toți cei din jur cunosc suferința
și despărțirea, Ada descoperă ce înseamnă iubirea și
respectul.
Dumitru Luca Nicolas clasa a V-a A
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Recomandări de lectură de la elevi
Publicată în decembrie 2020
360 pagini
Editura: Arthur
În această carte este vorba despre un copil pe nume William Trundle.
El, de crăciun aude un lucru dubios la etajul de jos. În ajunul crăciunului, el
descoperă că misterul este un Crăciunozaur (așa este numit de el). Se
plimbau și se distrau mult împreună. În final, Moș Crăciun a compus o poezie
interesantă față de Crăciunozaur. Recomand ca această carte să fie citită în
ajunul crăciunului.

MANOLACHE DARIA ALESSIA
clasa a VI-a B

DOLETE DAVID clasa a V-a A

Harry Potter si Copilul Blestemat
Autor: J.K Rowling

389 de pagini
Editura:Arthur
Personaje principale: Albus Severus Potter, Scorpius Malfoy, Rose GrangerWeasley, Delphi Diggory, Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter,
Ginny Weasley, Draco Malfoy.
Cartea de care m-am îndragostit este ,,Harry Potter și copilul
blestemat”din seria celebra Harry Potter. Aceasta carte mi-a captat
atenția pentru că îi povesteste viața faimosului Harry Potter, sau mai bine
zis, a fiului sau Albus Severus Potter care trebuie sa se confrunte cu
popularitatea de care tatal lui a avut parte în copilarie. El împreuna cu Rose
Granger-Weasley (fata lui Ron si a lui Hermione) încep primul lor an la
Hogwarts. Albus ajunge în casa Slytherin, acest lucru fiind o uimire pentru
persoanele din încapere. ,,Un Potter la casa Slytherin? Incredibil!”. Rose
ajunge la casa Gryffindor și drumurile lor ,,se despart”. Albus se
împrietenește cu Scorpius Malfoy, copilul ,,dușmanului” tatălui său. Acestia
încearca sa îl aducă înapoi la viața pe Cedric Diggory, care a murit în
episodul/cartea,,Harry Potter si Pocalul de Foc” făra motiv. Ei o întâlnesc pe
Delphi, nepoata lui Amos Diggory, (tatăl lui Cedric). Acestia vor deveni
,,trioul” suprem exact ca părintii lor Harry, Hermione si Ron.
Cei trei fac rost de un Girotimp, pentru a se întoarce în timp si ai salva viata
lui Cedric. Doar ca lucrurile nu stau chiar așa. Ei dau peste cap întamplarile
din trecut ajungând sa le strice și mai tare.
Mai târziu, Harry afla de prietenia fiului sau cu Scorpius si face tot ce îi sta
în putința pentru ai desparți. Albus nu este de acord cu decizia tatălui său
dar nu are de ales. Cei doi nu pot sta departe unul de celalat prea mult timp
așa că încearca să se întâlnească pe ascuns.
Băieții încearca sa repare stricăciunile provocate de Girotimp împreună cu
Delphi.
Ce credeti? Vor reusi?
ALECU MIRUNA IOANA clasa a V-a A

Număr de pagini: 784
Anul publicării: 2018
Editura: Arthur
Harry Potter părăsește pentru ultima
oară Aleea Privet. Urcă in atașul
motocicletei lui Hagrid si pornește
alături de uriaș spre cer. Știe ca Lord
Voldemort și Mortivorii sunt pe urmele
lor, nu prea departe. E ruptă vraja de
protecție care l-a apărat până de curând,
însă el nu se poate ascunde la nesfarșit.
Toți cei iubiți de Harry sunt înspaimântați
de Lordul Întunecat, iar pentru a-l opri
Harry e silit sa găsească și să distrugă
Horcruxurile rămase.
Bătălia cea de pe urmă stă să înceapă Harry trebuie să reziste si să-și înfrunte
dușmanul.
Această carte mi-a plăcut pentru că
m-am simțit ca și cum aș trăi aventurile
prin care trec Harry, Ron și Hermione.
Toate lucrurile fascinante de care am
aflat și faptul că multe personaje
negative s-au schimbat complet m-au
făcut ca această carte să fie pe locul 1.
RADU MARIA clasa a V-a A
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Probleme identificate de clasa a VII-a
1.Gunoi pe stradă
2.Insuficiente piste pentru biciclete
3.Transportul în comun -starea mijl.de
transport in comun
deteriorată,aglomerație în autobuz
4.Lipsa locuri de parcare,masini pe trotuar
5.Prea multe teme
6.Bullying
7.Poluarea aerului
8.Nu avem apă caldă și căldură
9.Incălzirea în școli si gradinite
10.Poluarea mediului
11.Gropile de pe drumuri
12.Lipsa containerelor pentru colectarea
selectiva a deseurilor
13.Lipsa autobuzelor de scoala
14.Lipsa cantinei in scoala sau lipsa unui
magazin
15.Inexistenta unui loc pentru petrecerea
timpului liber de catre adolescenti
16.VIRUSUL COVID-19 nerespectarea
regulilor

PROBLEMA: Prea multe teme
DESCRIEREA PROBLEMEI:
Temele pentru acasă sunt un factor de stres pentru elevi.
O problemă apăsătoare pentru copiii din România sunt
temele pentru acasă. Acestea sunt foarte multe, ocupând
tot timpul copiilor și părinților deopotrivă. Pe lângă faptul că
părinții vin obosiți de la job-uri, este nevoie să stea cu copiii
lor pentru a face temele.
Ultimele cercetări menționează că timpul îndelungat
petrecut făcând teme aduce copilului tău anxietate, furie
sau depresie. Nu numai pentru tine temele sunt un al doilea
job, ci și pentru copii. Dacă după ce ajungi acasă de la servici
(8 ore) trebuie să stai încă 3-5 ore cu copilul tău făcând
teme, gândește-te că și acesta, după cele 4-6 ore
petrecute la școală, trebuie să o ia de la capăt acasă. Deci,
când mai au copiii timp de joacă sau timp în familie?
SURSE:
Psihologul Alfie Kohn – cartea Mitul temei pentru acasă
https://www.alizera.ro/problema-temelor-pentru-acasadate-copiilor-romania
Declarația psihologului Alfie Kohn cu privire la teme
pentru acasă
Fără teme. Niciun studiu nu a arătat că e nevoie să
învețe în runda a doua, după o zi petrecută la școală. Cel
puțin nu până la 15 ani. Familia trebuie să decidă ce trebuie
să se petreacă în timpul dedicat familiei. Școala nu ar trebui
să aibă dreptul să spună copiilor și părinților ce să facă
atunci când nu sunt la școală. De altfel, anumite studii
culturale au arătat că cei mici se descurcă mai bine unde nu
sunt deloc sau sunt puține teme.
SOLUTII PROPUSE:
Cunoașteți regula celor 10 minute? De exemplu, dacă
copilul tău este clasa I, temele pentru acasă nu trebuie să
depășească 10 minute ca timp. Pentru copiii din clasa a II se
mai adaugă încă 10 minute, adică un total de 20 de minute.
Pentru elevii de clasa a VIII, temele pentru acasă nu trebuie
să depășească ca timp 80 minute. Astfel, pentru clasa a XII
temele să fie făcute în maxim 120 minute (două ore).

Avand in vedere cele spuse, propun pentru temele de
acasa sa se foloseasca regula celor 10 minute pentru ca in
acest fel, copiii, cat si parintii, nu mai trebuie sa isi faca grija
de teme iar copiii pot sa se joace mai mult, sa petreaca timp
cu familia, sa aibă timp pentru activitati extrascolare s.a.

NITU CRISTIAN RARES Clasa a VII- a D
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Formular de identificare a problemelor
1.Problema
Cunoașterea istoriei orașului
2.Descrieți pe scurt problema
Tinerii nu cunosc clădirile monument istoric din orașul în care trăiesc, nu cunosc
personalitățile locale ce dau numele unor stăzi sau instituții importante din oraș.
3.De ce este problema importantă pentru comunitate?
Abordarea elementelor de istorie locală este de natură să stimuleze interesul și
imaginaţia elevilor, îi ajută să se cunoască mai bine, să învețe să fi mai buni, să
aprecieze valorile naționale, oferă modele reale ale patrimoniului cultural local.
4. Ce instituții publice au responsabilități pentru rezolvarea acestei
probleme?
Inspectoratul școlar, școala, Ministerul educației naționale, Ministerul culturii,
mass-media, Administrația Fondului Cultural Național
5.Care sunt politicile publice existente referitoare la această problemă?
Există anumite propuneri de politici publice în prezent?
Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor și proiectelor culturale - (forma sintetica octombrie
2019)
Norme metodologice privind organizarea și funcţionarea comisiilor, procedura de
selecţie a programelor, proiectelor și acţiunilor culturale în vederea acordării de
finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum și de soluţionare a
contestaţiilor (forma sintetica ianuarie 2021)
6.De unde putem să obținem mai multe detalii și informații despre această
problemă și despre poziția luată de diferite instituții, persoane sau grupuri?
Instituțiile publice implicate
Sursele de informare
Solvenet Romania https://www.smart.org.ro/solvenet/
Centrul parteneriat pentru egalitate https://cpe.ro
Radio Romania International https://www.rri.ro

Administratia Fondului Cultural National https://www.afcn.ro
Foca Denisa Clasa a VII- a B
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Recomandări de Filme
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de Voinea Maria-Alexandra
clasa a VI-a A

Coloniștii din Catan
Pentru că îmbină perfect simplitatea cu strategia și
norocul, Catan este cel mai popular joc de societate din
România.
Scopul jocului este de a coloniza o insulă, construind
drumuri, așezări și orașe. Insula este împărțită în 19
teritorii care furnizează 5 tipuri de resurse: piatră, lână,
lemn, fân și argilă. Câștigă cel care acumulează 10 puncte
din așezări, orașe, cărți secrete, cel mai lung drum sau cea
mai mare armată.
Ediția nouă din 2010 are o grafică reînnoită și a fost
produsă în Germania.
Număr maxim de jucători: 4.
Monopoly
Este cel mai faimos joc de tranzacții imobiliare. Scopul
jocului e să faci tranzacții profitabile și să te îmbogățești
rapid.
Pandemic
Acesta este un board game popular, perfect pentru
jucătorii care nu apreciază competiția și conflictul, ci
preferă un joc de tip colaborativ. Destinat atât adulților, cât
și copiilor de peste 8 ani, Pandemic dezvoltă coordonarea,
gândirea strategică și abilitățile sociale, oferind clipe de
distracție în familie sau între prieteni.
Nume de cod
Este un joc de spionaj, pe echipe, în care se lansează și se
interpretează coduri. Spymaster dau indicii despre cărțile
de pe masa, iar coechipierii trebuie sa interpreteze mesajul
și să deducă răspunsul.
Nume de cod a fost lansat în 2015, dar este unul dintre
cele mai premiate.
Nu te supăra, frate!
Este un joc clasic ce nu presupune colaborarea jucatorilor,
destinat pentru intreaga familie.
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PERSONAJUL PREFERAT
desenele elevilor

ALECU MIRUNA IOANA TUDOSE ALEXANDRU ANASTASESCU GEORGE ZAMFIR MIHAI

PALADE MATEI BUMBACARU ALESSIA MARIA

PASCU ANDREI

DOLETE DAVID CLASA V-A

VLADA ANDREI GHEORGHE MARIAN BOGDAN

DUMITRU LUCA

SANDU IOANA

NICOLAE ANA MARIA

PETRICA ISABELA

TANASE MARIA

DINU ERIC NITA OTU RARES

BAJENARU ERIKA ANDREEA CLASA V-C
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Responsabilitățile elevilor pentru școala online sunt următoarele:
•participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de
învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către
profesorii diriginți;
• rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele
didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și
internetului;
• au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să
se asigure un climat propice mediului de învățare;
• nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin
intermediul tehnologiei și al internetului;
• nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind
protecția datelor cu caracter personal;
• au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al
internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în
catalog, cu excepția situațiilor justificate;
• au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor
de curs.
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Recomandări antivictimale
posterele elevilor
Campanie pentru siguranța ta!

RADULESCU ANDREEA CARMINA
clasa a VI-a C

PATRASCU CEZAR RARES
clasa a V-a D

NEACSA ALEXANDRU RAZVAN
clasa a V-a D

BELDIANU IUSTIN CRISTIAN ZGABEI ILIE MIHAELA
clasa a V-a D
clasa a V-a D

MANDRUTA STEFAN
clasa a V-a B

GASPAR TEA
clasa a VI-a C

CIUTACU DANA MIHAELA
clasa a V-a B

COSTEA ALEX CHRISTIAN
clasa a V-a B
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Vlad Geampalia
clasa VI-A

Maria Voinea
clasa VI-A

Iuliana Nicolae
clasa VII-B

Alessia Bumbăcaru
clasa V-C

Ștefan Mândruță
clasa V-B

Maria Ficleanu
clasa VII-B

Vlad Mina
clasa V-C

Sporis Mara
clasa VII-C

în această revistă au fost adaugate diferite teme de
la disciplina
EDUCAȚIE SOCIALĂ
CLASA a V-a Gândire critică și drepturile copilului
CLASA a VI-a Educație interculturală
CLASA a VII-a Educație pentru cetățenie
democratică
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