
Creativ la Sat
Modele de educație creativă în mediul rural



Toți profesorii implicați în Competiția Club Activ CELS ne-au 
arătat că rezultatele copiilor din mediul rural merită mai 

multă atenție din partea noastră, a tuturor. 

Mai mult decât atât, câștigătorii ediției de anul acesta sunt 
cei cărora, astăzi, le mulțumim sincer că au ales să fie 

învățători. Implicarea lor peste program, creativitatea cu 
care fac față unor generații în continuă și rapidă         
schimbare, răbdarea cu care rezolvă problemele              

administrative și încrederea în șansa fiecărui copil sunt 
calități pe care statisticile uită să le scoată în evidență.

Timp de un an de zile, fiecare Club Activ CELS s-a întrecut 
în activități de educație non-formală cu scopul de a     
transmite informații noi celor mici, din cât mai multe 

domenii, prin metode practice și cât mai diverse. Au fost 
ateliere de educație financiară, de educație sanitară, 

ecologie și protejarea mediului, eco-art, participarea la 
concursul Vocea Ta Vocea Copiilor și realizarea redacțiilor 

pentru proiectul Revista Creativ la Sat. 

Asociația Lume Bună a inițiat proiectul Revista Creativ la 
Sat destinat copiilor din mediul rural care, conform       

statisticilor, folosesc prea puțin mediile alternative pentru 
elaborarea de proiecte sau activități în cadrul școlii. 

Proiectul Revista Creativ la Sat, co-finanțat de                  
Administrația Fondului Cultural Național, urmărește să 

consolideze colaborarea, comunicarea și creativitatea în 
rândul școlilor din mediul rural, la nivel național, prin      

elaborarea și implementarea primei reviste interactive din 
România.

Creativ la Sat



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Cel mai fr�mos moment din timpul 
proiect�lui a fost acela în care copiii 
au realizat că pot fi orice: repor�er, 
redactor, scriitor, poet, etc. Iar din 
jocurile de rol, au înțeles că pot fi cei 
mai buni comercianți, că pot obține 
profit din munca lor.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?

Lecția însușită de copii în timpul 
proiect�lui "Revista Creativ la Sat " 
este responsabilizarea, dezvoltarea 
dragostei pent�� t�adițiile locale, 

oameni pe lângă care t�eceau până în 
moment�l descoperirii "fr�mosului" 

din tot ceea ce făceau din              
moși-st�ămoși, au devenit (măcar pe 
moment) exemple demne de ur�at 

prin tot ceea ce fac, produc, etc.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul     
proiectului și cum ați depășit-o?

Cea mai mare provocare în cadr�l 
proiect�lui a fost" culegerea t�adițiilor 

așa cum le știam cu foar�e mulți ani în 
ur�ă", pent�� că m-a indig�at fapt�l că 
de câțiva ani s-au st�ecurat influiențe din 
alte zone, apropiate sau mai îndepăr�ate 

de localitatea noast�ă. 

4. Care considerați că este            
IMPACTUL realizării  "Revistei 
Creativ la Sat"  la nivelul                 
comunității? 

Revista Creativ la Sat este pent��             
comunitate o "oglindă". Locuitorii devin 
actori în filmulețe , comunitatea fiind 

"râul" în care se t�ăiește.

Perșani
Brașov Școala Gimnazială Perșani

�Am înțeles că empatia nu are 
limite, că nu ești niciodată prea 
în vârstă să te joci, să înveți din 

inocența copiilor. Că poți           
împreună cu ei să descoperi 
multe locuri, lucruri, oameni, 
îndeletniciri ale oamenilor de 

apreciat.

PROF ȘUVIȚEANU MICȘUNICA



Cucorani
Botoșani Școala Gimnazială Cucorăni

Ca profesor am învățat că prin 
propria implicare, străduință, 

cercetare minuțioasă, răbdare, 
dragoste față de frumos, poți să 
dai un exemplu potrivit copiilor, 

orice ai dori să-i înveți.

PROF HRISCU CRISTINA

 1.Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului   
"Revista Creativ la Sat" ?
Cel mai fr�mos moment din timpul 
proiect�lui "Revista Creativ la Sat" a 
fost cel în care a avut loc lansarea 
revistei. Invitații, atât cadre didactice, 
elevi, preșcolari, cât și bunici, părinți, 
foști elevi ai școlii, au par�icipat cu 
drag la activitatea noast�ă,               
susținându-ne inițiativa,        
bucurându-se de produsul mâinilor 
și minților elevilor sat�lui, doritori să 
cumpere revista pent�� a o citi.

2.Care considerați că este 
LECȚIA cea mai valoroasă 
pentru copii?
LECȚIA  cea mai valoroasă pent�� 
copii este îndemnul de a nu-și uita 
rădăcinile, de a-și cinsti profesorii, 
părinții și bunicii, st�ăbunii, de a se 
st�ădui să învețe cât mai bine, de a 
păst�a t�adițiile și obiceiurile sat�lui.

 
3.Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul      
proiectului și cum ați depășit-o?
Cea mai mare provocare în cadr�l 

proiect�lui a fost să căutăm subiectele, să 
adunăm materialele necesare, oamenii/ 
copiii disponibili care să le discute.

4. Care considerați că este            
IMPACTUL realizării   "Revistei 
Creativ la Sat"  la nivelul                 
comunității?
Unul de bun aug�r, deoarece cu toții s-au regăsit 
pe ei înșiși sau pe bunicii lor în povestirile spuse 
pe viu despre viața sat�lui lor, despre munci și 
preocupări ale oamenilor, despre copilărie, 
despre t�adiții și obiceiuri din vechi timpuri. 
Această revista îi va ajuta să creadă că viața la 
țară poate face oamenii fericiți și împliniți. 



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Cel mai fr�mos moment din timpul 
proiect�lui ”Revista Creativ la Sat” a 
fost alegerea subiectelor pent�� 
ar�icol și crearea coper�ilor. 

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?

LECȚIA cea mai valoroasă pent�� 
copii este dozarea timpului și         

perseverența pent�� a duce la bun 
sfârșit o activitate prețioasă.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul       
proiectului și cum ați depășit-o?

Cea mai mare provocare în cadr�l 
proiect�lui a fost ( pe lângă timpul 

scur�, multiplicarea revistelor, cost�l 
acestora) finalizarea ar�icolelor, însă 

m-am implicat foar�e mult ca elevii să 
redacteze ar�icolele și să-și 
îmbunătățească pagina.

4. Care considerați că este            
IMPACTUL realizării "Revistei Creativ 
la Sat" la nivelul comunității? 
Impact�l realizării ”Revistei Creativ la Sat” 
la nivelul comunității este o activitate prin 

care se promovează t�adițiile și               
meleag�rile eminesciene, personalități sau 
obiective t�ristice/monumente istorice din 
satele Stâncești, Ipotești, Cătămărești Vale, 

comuna Mihai Eminescu, județ�l Boto-
șani.

Stâncești
Botoșani Școala Gimnazială Stâncești

 Eu – ca profesor – din această 
experiență am învățat că orice 

efort este în cele din urrmă 
răsplătit.

PROF TUDORACHE LOREDANA 
ȘTEFANIA 



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?

Cel mai fr�mos moment din timpul 
proiect�lui ,,Revista Creativ la Sat" a 
fost eveniment�l de lansare a revistei. 
St�ălucirea din ochii copiilor vorbea 
despre realizarea muncii împlinite.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?

Din acest proiect, copiii au învățat că 
munca în echipă este foar�e              

impor�antă. Chiar dacă sunt diferiți, 
orice părere t�ebuie respectată și 

analizată la nivelul înt�egii echipe. 
Fiecare poate avea o idee care poate 
însemna un mare plus în realizarea 

produsului final.

3. Care a fost cea mai mare PROVOCARE 
în cadrul proiectului și cum ați depășit-o?

Cea mai mare provocare pe care am 
întâmpinat-o a fost epidemia de 

r�jeolă din școală. Doi copii redactori 
s-au îmbolnăvit și nu au put�t 
finaliza ar�icolele la ter�enul     

prestabilit. Am convocat echipa, am 
ex�us problema și copiii au venit cu 

soluții. Unii s-au oferit să rescrie tex�ele, 
alții să realizeze desenele. Așa au înțeles 

cum f�ncționează o echipă, că poți oferi și 
primi ajutor la nevoie. 

4. Care considerați că este IMPACTUL 
realizarii  "Revistei Creativ la Sat"? 
O revistă a sat�lui e un lucr� ex��aordinar. 

Revista este un mijloc de valorizare a 
t�adițiilor și cult�rii locale, de cunoaștere 

a posibilităților pe care le oferă sat�l. 
Pent�� cei implicați, revista a însemnat 

dezvoltarea abilităților de comunicare și 
colaborare, creativitate, dezvoltarea stimei 

de sine și a încrederii în for�ele proprii.

Balta Arsă
Botoșani Școala Gimnazială Balta Arsă

 Ca profesor, am învățat că 
trebuie să le acord copiilor 

încrederea necesară, să le ofer 
libertatea decizională în acțiunile 
pe care le-am propus. Astfel, vor 

prinde curaj și vor avea mai 
multă încredere în propria 

persoană.

PROF ȘURUBARIU MIHAELA



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Toate momentele au fost fr�moase, 
începând de la constit�irea celor 
două redacții și ter�inând cu 
eveniment�l de lansare. Fiecare etapă 
a avut far�ecul ei și a fost pregătită și 
realizată  cu mare atenție de căt�e 
elevii noșt�i. Este minunat să vezi că 
din mâinile celor  douăzeci de 
copilași implicați au ieșit lucr�ri 
demne de toată lauda și aprecierea.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Lecția cea mai valoroasă pent�� copii 
este aceea că sat�l natal  este un loc  

de poveste cu mare încărcăt�ră 
emoțională, cu oameni muncitori și  
sufletiști și locuri minunate ce parcă 

așteaptă să fie ex�lorate.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul       
proiectului și cum ați depășit-o?
Realizarea revistei în sine și fapt�l că 
elevii noșt�i au uitat, chiar și pent�� o 

perioadă scur�ă de timp,                     

de tehnologie și s-au întors la scrisul de 
mână calig�afic. O altă provocare a fost 

realizarea inter�iurilor.  Au fost inter�iuri 
pline de emoție pe care am reușit să le 

realizăm, zicem noi, cu success.
 

4. Care considerați că este IMPACTUL 
realizării "Revistei Creativ la Sat" la 
nivelul comunității? 
Impact�l a fost unul pozitiv.Toți membrii 

din comunitate care au fost invitați au 
răspuns afir�ativ invitației. Elevii au fost 

aplaudați și apreciați pent�� munca 
depusă și își doresc ca această revistă de 

suflet să meargă mai depar�e.

Piscu
Galați Școala Gimnazială Piscu

Am avut de învățat foarte multe 
lucruri, am aflat multe lucruri de 

care nici nu știam că există și 
multe povești impresionante. Am 
fost foarte plăcut surprinsă să 
văd cum niște oameni simpli de 

la țară te pot primi cu atâta 
caldură în casele lor. Toate m-au 
învățat că niciodată nu reușești 
să îți cunoști îndeajuns locurile 

natale.
PROF PETREA ANA MARIA



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Au existat foar�e multe momente 
fr�moase pe parcursul desfăşurării 
acest�i proiect, însă cel mai fr�mos a 
fost rezultat�l final, fapt�l că fiecare 
copil implicat a ajutat la crearea 
revistei.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Elevii au învăţat foar�e multe lucr�ri 

utile în ur�a implicării în acest 
proiect, însă cred că au avut de 

câştigat încredere în propria           
creativitate şi în acelaşi timp au 
devenit mult mai responsabili şi 

motivaţi.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul proiectului 
și cum ați depășit-o?

Cred că cea mai mare provocare a 
constat în lipsa motivaţiei de a 

par�icipa la proiect, înt��cât ,, nu ar fi 
nimic de câştigat” însă a fost de ajuns 

ca o ,,mână” de copii dor�ici a se 
implica să-i convingă şi pe ceilalţi 

colegi să par�icipe şi  să devină captaţi de 
fr�museţea activităţilor. 

4. Care considerați că este IMPACTUL 
realizării "Revistei Creativ la Sat" la 
nivelul comunității? 

Părinţii au fost sur�rinşi de dorinţa 
copiilor de a par�icipa înt�-un proiect fără 
a fi const�ânşi să facă acest lucr�. Odată 
cu apariţia în presă a implicării noast�e - 
lucr� publicat pe pagina de socializare a 

şcolii - oamenii din localitate au reacţionat 
şi s-au simţit mândrii că elevii Comunei 

Vaideeni au avut posibilitatea de a 
par�icipa înt�-un astfel de proiect.

Vaideeni
Vâlcea Școala Gimnazială Vaideeni

Copiii mi-au arătat că niciodată 
nu e prea târziu să te bucuri de 

lucrurile mărunte, dar              
importante, că prietenia,        

generozitatea şi compasiunea 
pot schimba mentalităţi.

PROF DINA ELENA ANDREEA



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Cel mai fr�mos moment a fost cel în 
care  elevii mei și-au privit și admirat 
munca minuțioasă pusă pe hâr�ie. 
Luminile din ochi și exclamațiile de 
uimire au reușit să mă facă fericită și 
mândră de ei, să mi se confir�e din 
nou fapt�l că-i iubesc pe fiecare în 
par�e ca pe proprii copii.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
 Din această activitate am învățat toți 

- și elevii și eu - lecția încrederii,  a 
încrederii în tine, a încrederii în 

ceilalți, a încrederii că st�ăduindu-ne 
putem ieși din anonimat și că 

”luptele” t�ebuie duse până la capăt.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul proiectului 
și cum ați depășit-o?
Realizarea ”Revistei Creativ la Sat” a 

fost în sine o provocare din cauza 
noast�ă, a t�t�ror. A copiilor care mă 
priveau uimiți și li se citeau în priviri 
înt�ebări de genul ”Cine? Noi?” și a 

mea, cea care am citit în repetate rânduri 
e-mail-ul, înt�ebându-mă dacă nu a fost 

t�imis g�eșit. Am depășit această         
provocare muncind din g�eu și cu multă 

dăr�ire. O altă provocare a fost să fim 
luați în serios de toți cei care ar t�ebui să 

fie implicați în tot ce înseamnă activitatea 
din școală. Aici mai avem de lucr�. 

Burca Vidra
Vrancea Școala Gimnazială Burca

Luminile din ochi și exclamațiile 
de uimire au reușit să mă facă 

fericită și mândră de ei, să mi se 
confirme din nou faptul că-i 

iubesc pe fiecare în parte ca pe 
proprii copii. 

PROF GHIMPU ELIZA



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Toate momentele au fost fr�moase, 
începând de la constit�irea celor 
două redacții și ter�inând cu 
eveniment�l de lansare. Fiecare etapă 
a avut far�ecul ei și a fost pregătită și 
realizată  cu mare atenție de căt�e 
elevii noșt�i. Este minunat să vezi că 
din mâinile celor  douăzeci de 
copilași implicați au ieșit lucr�ri 
demne de toată lauda și aprecierea.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Lecția cea mai valoroasă pent�� copii 
este aceea că sat�l natal  este un loc  

de poveste cu mare încărcăt�ră 
emoțională, cu oameni muncitori și  
sufletiști și locuri minunate ce parcă 

așteaptă să fie ex�lorate.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul       
proiectului și cum ați depășit-o?
Realizarea revistei în sine și fapt�l că 
elevii noșt�i au uitat, chiar și pent�� o 

perioadă scur�ă de timp,                     

de tehnologie și s-au întors la scrisul de 
mână calig�afic. O altă provocare a fost 

realizarea inter�iurilor.  Au fost inter�iuri 
pline de emoție pe care am reușit să le 

realizăm, zicem noi, cu success.
 

4. Care considerați că este IMPACTUL 
realizării "Revistei Creativ la Sat" la 
nivelul comunității? 
Impact�l a fost unul pozitiv.Toți membrii 

din comunitate care au fost invitați au 
răspuns afir�ativ invitației. Elevii au fost 

aplaudați și apreciați pent�� munca 
depusă și își doresc ca această revistă de 

suflet să meargă mai depar�e.

1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Moment�l lansării Revistelor Creativ 
la Sat. Am citit pe fețele copiilor toate 
stările posibile: bucurie și zâmbete ( 
când au văzut atâtea persoane alăt�ri 
de ei), emoție și competiție (când 
și-au prezentat redacțiile), t�istețe (în 
moment�l când au t�ebuit să          
negocieze preț�l ultimei reviste care 
nu se vindea), ent�ziasm (când au 
numărat banuții st�ânși în ur�a 
vânzării).

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Lecția cea mai valoroasă pent�� copii 

a fost fapt�l că au învățat să-și 
promoveze locul natal, să-și aprecieze 
sat�l în care s-au născut și oamenii 

de valoare cu care acesta se          
mândrește și la rândul lor să se 

gândească încă de pe acum ce anume 
pot face ca să ajungă și ei o mândrie a 

sat�lui lor.

3. Care a fost cea mai mare 

PROVOCARE în cadrul proiectului și 
cum ați depășit-o?

Cea mai mare provocare a fost moment�l                   
inter�iurilor. A t�ebuit să alegem repor�erii după 

anumite criterii, alese tot de ei, deoarece fiecare elev își 
dorea să int�e în pielea acest�ia. Am asistat în aceste 
momente la diverse reacții : f�rie, invidie, t�istețe, stări 

finalizate tot�și cu bucurie și susținere reciprocă. 

4. Care considerați că este IMPACTUL 
realizării "Revistei Creativ la Sat" la 
nivelul comunității? 

Un impact deosebit. Am fost apreciați, 
sprijiniți material în măsura în care s-a 

put�t și felicitați la final.

Bătrâni
Prahova Școala Gimnazială Bătrâni

 Ca profesor implicat în acest 
proiect, am învățat că munca în 

care se pune mult suflet             
întotdeauna aduce roade 
bogate. Satisfacția de pe         

parcursul implicării mele alături 
de elevii mei, mi-a dat aripi să 

descopar noi provocări.

PROF MIHAELA MORARU



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Cel mai fr�mos moment a fost at�nci 
când elevii au interacționat cu 
localnicii pent�� a realiza ar�icole, 
aflând infor�ații despre anumite 
persoane și obiecte din sat.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Lecția cea mai valoroasă pent�� copii 

a fost să înțeleagă fapt�l că               
ex�rimarea fr�moasă, a unor        

gânduri, idei, realități, dezvoltă 
ar�onios personalitatea.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul proiectului 
și cum ați depășit-o?

Cele  mai mari provocări au  fost 
realizarea propriu-zisă a unei reviste  
despre sat�l în care lucrez și lansarea 
ei. După munca depusă ne-am simțit 

impor�anți și apreciați.

4. Care considerați că este             
IMPACTUL realizării "Revistei Creativ 
la Sat" la nivelul comunitații? 

Pent�� comunitate proiect�l aduce un 
suflu nou, un plus de fr�mos, de             

ex�rimare caldă și duioasă.

Verești
Suceava Școala Gimnazială Verești

 Din această experiență am 
învățat că interacțiunea dintre 
copiii și adulții din localitate a 

avut  un rol important în           
realizarea acestui proiect    

minunat.

PROF BUTNARIU ELENA



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Perioada cea mai interesantă în 
proiect�l ,, Revista Creativ la Sat ” a 
fost aceea când elevii au mers în 
comunitate și au adunat materiale 
pent�� ar�icole. De asemenea         
constit�rea  redacțiilor a fost un prilej 
foar�e bun pent�� autoevaluare și 
recunoaștere a valorii celuilalt.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Lecția cea mai bună pent�� elevi, din 
punct�l meu de vedere, este aceea că 
orice creație implică st�diu, căutări și 

nu copy-paste.

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul proiectului 
și cum ați depășit-o?

Fapt�l că eu am lipsit din cauza 
decesului din familie, copiii s-au oprit 
din demersul lor, dar au muncit apoi 

până au recuperat timpul pierdut.

 

4. Care considerați că este             
IMPACTUL realizării "Revistei Creativ 
la Sat"  la nivelul comunității? 
Am să răspund print�-o afir�ație pe care 
a dat-o consilier�l local după activitatea 

de prezentare a revistelor: ,, În ziua de azi, 
când toată lumea r�pe ușile să plece 

acasă, am avut șansa să văd, în sat�l meu, 
profesori și copii care au făcut ceva de 

mare valoare. Bravo, copii! Bravo,           
profesori! ” .

Șinca Veche
Brașov Școala Gimnazială Șinca Veche

 Copiii trebuie motivați și            
încurajați în a termina cu bine     

un lucru început.

PROF ELENA SPIRIDON



1. Care a fost cel mai frumos 
moment din timpul proiectului 
"Revista Creativ la Sat"?
Cel mai impresionant moment din 
timpul proiect�lui a fost acela în care 
Redacția “O nouă(9) abordare“ a 
lansat revista la nivelul comunității. 
Copiii au rămas foar�e impresionați 
de inter�iul realizat de elevul Carolea 
Ciprian, de et�ie r�omă.

2. Care considerați că este lecția 
cea mai valoroasă pentru copii?
Niciodată nu a existat în Școala Nr. 9 
Gherăiești o revistă a școlii. Cred că 

elevii au reușit să demonst�eze că pot 
să-și învingă fr�st�ările, că pot să-și 
ex�rime părerile, că sunt creativi și 
chiar talentați. Toată lumea a prins 
curaj. Chiar dacă au fost implicați 
doar șase copiii care dețin abilități 

minime de a lucra pe calculator, s-a 
reușit editarea revistei în for�at 

elect�onic

3. Care a fost cea mai mare 
PROVOCARE în cadrul      
proiectului și cum ați depășit-o?
Nu am ex�eriență în a lucra cu elevii 

din gimnaziu, dar am colaborat dest�l de 
bine cu profesorii diriginți.

4. Care considerați că este             
IMPACTUL realizării "Revistei Creativ 
la Sat"  la nivelul comunității? 

M-au impresionat cuvintele unei mame 
care a par�icipat la lansarea revistei: “Noi 

ne dorim să rezistăm, să ne afir�ăm 
pent�� a nu ne pierde identitatea. Și apoi, 

nici nu ne per�item să ducem copiii în 
altă par�e, dacă aici avem toate condițiile 

necesare unui învățământ de calitate“. 
Speram ca acest mesaj să aibă ecou.

Gherăiești
Bacău Școala Gimnazială Gherăiești

 Am 32 de ani de muncă, însă 
cele mai multe satisfacții le-am 

avut când am predat în școli 
rurale. Am încercat să fac tot 
ce-mi stă în putință să scot în 

evidență valorile acestei           
comunități, implicând elevii în 
diverse activități. Chiar dacă 

școala aceasta “se dizolvă“ în 
viitorul apropiat, rămâne în 

amintirea tuturor un...vis împlinit.

PROF SĂNDULACHE DANIELA



Mulțumim!

,



contact.lumebuna@gmail.com
www.asociatialumebuna.com

Contact


