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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂŢI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ŞCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 

 

 Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfăşurate activităţile: Spiritualitate, luna aprilie 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1. Spiritualitatea creștină a 

poporului român 

reflectată în expresiile și 

datinile lui 

Dezbatere-

expoziție 

17.04.2019 Se va realiza o dezbatere pornind de la expresiile 

și datinile românești, apoi elevii vor crea culegeri 

de expresii și datini românești cu care vor realiza 

apoi o expoziție.  

25 Prof. Ene 

Ionela 

Foi de scris A 4 

Pixuri 

 

 

2. Limba română ‒ tezaur 

de valori spirituale 

Dezbatere 10.04.2019 Elevii grupați în trei echipe vor realiza proiecte, 

folosind intrumente TIC, prin care vor evidenția 

faptul că limba română este modalitatea prin 

care poporul român îşi dezvăluie întreaga sa 

natură lăuntrică, moştenirea genetică, interogaţia 

critică, vocaţia creatoare, dar mai ales 

instrumentul neprețuit prin intermediul căruia își 

transmite generaţiilor viitoare propriile realizări, 

propriul sistem de valori și tradiții  

28 Prof. Ene 

Ionela 

Calculator 

Proiector 

 

 

3. Spiritualitatea 

transfiguratoare a 

satului românesc 

Expoziție  

de machete 

ale casei 

tradiționale 

românești 

12.04.2019 Elevii grupati in echipe vor reconstitui prin 

machete imaginea satului românec de odinioară, 

cu obiceiurile și tradițiile sale. 

60 Prof.Nedelcu 

Gabriela 

  

4. Sărbătorile Ateliere de 12.04.2019 Pentru a transmite bucuria Sărbătorilor Pascale, 55 Prof.Nedelcu Oua din  
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Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

Pascale, repere ale 
comunității 
și spiritualității 
românești 

lucru Sala de clasă elevii claselor a VIII-a A, B au  realizat  felicitări și 
tablouri în tehnica Quilling cu motive și mesaje 
pascale și au încondeiat  ouă pe care le-au folosit 
în scop caritabil. 

Gabriela  
Prof. Ene 
Ionela 
Prof. 
Insuratelu 
Alina 
 

polistiren, foi si 
cartoane 
colorate, 
carioci, lipici. 
Videoproiector 

5. Cultură şi spriritualitate-  
personalităţi din zona 
Iaşiului 

Dezbatere 16.04.2019 In cadrul activitatii vor fi evidentiate 
personalitatile marcante ale culturii si 
spiritualităţii româneşti , personalităţi care işi au 
originea in zona noastră.  

23   
  
Prof. 
Diriginte 
Ramona 
Florescu 
 

- Proiector; 
-  Calculator; 
-Coli; 
-Markere. 

 

6. In dar pentru oameni Concurs 08.04.2019 Elevii claselor a VI-a B si a VII- a C si-au exprimat 
prin intermediul unor poezii si compuneri 
recunostinta pentru natura, acest dar nepretuit 
oferit lumii de Dumnezeu. 

44 Prof. Olaru 
Mihaela 

Coli A 4  

7. Mesajul din oul de Paste Dezbatere 
literara 

10.04.2019 Elevii claselor a V-a A, C si a VI –a B au 
ornamentat schite cu oua de Paste si au scris 
catrene prin care au trimis mesaje specifice 
acestei sarbatori. 

58 Prof. Olaru 
Mihaela 

Coli A 4  
Carioci 
Creioane 

 

8. Natura si spiritualitate: 
Pe drumul credintei... 

Drumeție 18.04.2019 Elevii clasei a VI a B vor efectua o drumetie la 
Manastirea Podgoria Copou ( Manastirea dintre 
vii) , Imbinand astfel, miscarea in natura cu 
momentul de piosenie si rugaciune din acest 
asezamant monahal de maici. 

20 Prof. Dirg. 
Dumitrascu 
Claudia 

  

9. Oul roșu - simbolul 
sărbătorilor pascale! 

Atelier de 
încondeiat 

12.04.2019 Elevi de gimnaziu vor fi îndrumați în taina 
străvăche a încondeierii ouălelor roșii de către 

30 Prof. 
Mocanu 

Ouă, culoare 
roșie, 

Asociația 
Bravo 



    Şcoala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”  
        Iaşi , Str. Cetăţuia, Nr. 3                                             
       Tel/Fax 0232/229855 , e-mail: contact@scoaladasturdza.ro                            

                                                

3 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

ouă  meșteri populari  care au păstrat acest meșteșug 
creștinesc 

Elena,  instrumente 
specifice 

Event 
 

10 Icoana - expresie a 
spiritualității creștine 

Atelier de 
pictură 

1-20 aprilie 
2019 

Elevi de gimnaziu vor realiza icoane pe sticlă sau 
pe hârtie în diferite tehnici. 

30 Prof. Oprea 
Alina 

Tempera, sticlă, 
carton 

 

11. Tainele Sfintei icoanei Atelier de 
creaţie 

12.04.2019 
Sala de clasă 

Icoana face parte din liturghia închinată 
divinităţii, ea este cale de cunoaştere si de unire 
cu Dumnezeu. 
Îndrumaţi de către Părintele Grierosu, elevii vor 
picta icoane pe sticlă şi vor afla care  este rolul 
Sfintelor icoane  în viaţa omului creştin. 

27 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Paula 
Brăescu 

26 de bucăţi de 
sticlă 
Marker 
Tempera 
Pensoane 

Părinţii 
elevilor,  
părintele 
Grierosu 

12. Oul de Paşte, simbol al 
vieţii şi al renaşterii 
 

Atelier de 
creaţie 

10.04.2019 
Sala de clasă 

În creştinism, ouăle simbolizează stânca care 
închidea mormântului lui Iisus, dar şi învierea şi 
reînnoirea vieţii. Tradiţia încondeierii ouălor face 
parte din bogata zestre culturală şi spirituală a 
poporului român. În acest context, elevii  vor  
învăţa arta încondeierii ouălor, sub îndrumarea 
meşterului popular  Rusu Simona. 

27 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Puiu Viorica 

Coji de ouă 
Lămpi                                               
Vopsele                         
Ceară                        
Coşuri 

Meşterul 
popular  
Rusu 
Simona 
Părinţii 
elevilor 

13. Mergând spre Înviere Expoziţie 
cu vânzare 

15.04.2019 
Curtea şcolii 

Sărbătoarea Sfintelor Paşti este strâns legată de 
ouăle înroşite sau încondeiate şi de apropierea de 
cei dragi. Expoziţia cu vânzare de felicitări, 
coşuleţe şi ouă încondeiate realizate de elevi  are 
drept  scop  promovarea tradiţiilor populare, 
credinţei, dragostei şi toleranţei şi dezvoltarea 
calităţilor artistice. Banii colectaţi din vânzare vor 
fi donaţi familiilor nevoiaşe. 

150 
de 
elevi 
 

Prof. inv. 
Primar 
Puiu Viorica 
Grosu 
Simona 
Lungu 
Ştefania 
Manolache 
Tudoriţa 
Ştefan 
Loredana 
Bârceanu 

Ouă încondeiate 
Felicitări 
Coşuleţe pentru 
ouăle de Paşte 

Asociația 
Părinților 
Școlii D.A 
Sturdza 
Iași 
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Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

Irina 

14. Dar din dar…… Atelier de 
creaţie 

12.04.2019 
Sala de clasă 

Cu materialele puse la dispoziţie, copiii vor 
confecţiona felicitări cu tematică de Paşti şi vor 
decora ouă. Obiectele realizate de copii vor 
reprezenta doar o parte din bucuria creativităţii, 
a descoperirii de noi materiale şi noi posibilităţi 
de valorizare a propriilor forţe. 

24 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Simona 
Grosu 

Carton colorat 
Materiale 
decorative 
Ouă din 
polistiren 
Fir de mătase 
Aracet, 
Ață,baloane,iarb
ă sintetică 

Părinţii 
elevilor 

15. Din inimă pentu cei dragi Atelier de 
creaţie 

12.04.2019 
Sala de clasă 

Un obicei străvechi la români este să ții masa 
întinsă în cele trei zile ale Paștelui și să îi poftești 
pe toți cei care îți trec pragul casei să se înfrupte 
din ele. 
Elevii vor realiza felicitări pe care le vor vinde, 
pentru a oferi  o bucurie  copiilor nevoiaşi. 

54 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Manolache 
Tudorița 
Bârceanu 
Irina 

Cartoane 
colorate,  
stickere 
decorative,  ață, 
lipici 

Părinţii 
elevilor 

16. De la lume adunate 
 

Șezătoare 12.04.2019 
Sala de clasă 

Îmbrăcați în strai de sărbătoare, cu  dorinţa de a 
reînvia firul muncii tradiţionale, elevii vor 
participa la Șezătoare . Vor discuta despre 
obiceiurile și tradițiile românilor de Paști, vor 
cânta, vor recita poezii  și vor gusta bucate de 
post. Activitatea  are drept scop iniţierea copiilor 
în identificarea elementelor specifice obiceiurilor 
şi tradiţiilor locale. 

33 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
 
Ștefan 
Loredana 

Costume 
populare 
Ace, aţă, 
obiecte 
tradiţionale 

Asociația 
Părinților 
Școlii D.A 
Sturdza 
Iași 

17. Lăsaţi copiii să vină la 
Mine! 
 

Vizită Mănăstirea 
Frumoasa şi 
Mănăstirea 
Cetăţuia 
17.04.2019 

Împlinirea acestei misiuni sfinte se realizează prin 
aducerea copiilor la biserică, unde intră în contact 
cu învățătura de credință  și cu Sfintele Taine, 
unde învață să îl iubească pe Hristos și să urmeze 
învățăturilor Sale. 

64  
de 
elevi 

Prof. 
Mocanu 
Elena 
Prof. inv. 
Primar 

Ţinută 
corespunzătoar
e 

Părinţii 
elevilor 
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Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

Elevii vor merge la aceste două mănăstiri pentru 
a se ruga împreună pentru toţi copiii bolnavi, 
nefericiţi şi aflaţi în zone de război şi pentru a-i 
mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile oferite. 

Ștefan 
Loredana 
Prof. inv. 
Primar 
Lungu 
Ştefania 
 

18. Comoara moştenită  - 
tradiţia 

Atelier de 
creaţie 

Sala de clasă 
12.04.2019 

„În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie 
transmis şi reînnoit“Constantin Noica. 
În tradiţia romanească, de Paşti, femeile îşi pun în 
coş cel mai frumos prosop ţesut de ele, apoi 
umplu coşul cu ouă şi  pască şi merg la biserică 
pentru a le sfinţi. Coşuleţul este folosit şi pentru a 
aşeza ouăle pe masa de Paşte. Cu acest prilej, 
elevii vor realiza coşuleţe pentru ouăle de Paşti, 
pe care le vor vinde ulterior. Banii colectaţi vor fi 
donaţi familiilor nevoiaşe. 

31 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Lungu 
Ştefania 

Farfurii din 
carton, sfoară, 
lipici, flori 

 

19. Ajută-ţi aproapele! Activitate 
caritabilă 

12.04.2019 
Sala de clasă 

Iubirea faţă de aproapele este formulată de 
Mântuitorul în cuvintele: "Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine înşuti". Copiii trebuie învăţaţi de 
mici să fie altruişti cu cei mai puţin norocoşi decât 
ei. Sub îndemnul “Implică-te şi vei schimba 
lumea!”, elevii vor colecta alimente şi le vor dărui 
copiilor nevoiaşi de la Centrul de zi „Lunca 
Cetăţuii” . 

27 
de 
elevi 

Prof. inv. 
Primar 
Paula 
Brăescu 

Alimente 
Maşină pentru 
transport 

Părinţii 
elevilor,  
părintele 
Grierosu, 
Centrul de 
zi „Lunca 
Cetăţuii” 

20 Tradiţii si obiceiuri de 
Paşti! 

 
Atelier de 
lucru 

 
12.04.2109 
Sala de clasă 

Intr-o atmosferă caldă a dăruirii şi bucuriei elevii 
clasei PC  au invăţat sa picteze  figurinele –ou din  
ipsos specifice Sărbătorii Paştelui. 

 
       
31 

Prof. Inv. 
Chirilă 
Viorica 
Prof. Pralea 

 
Figurine-ou din 
ipsos 
Acuarele, 

 
 Părinţi 
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Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 rânduri)  Nr. 
elevi 
partici
panţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

Anca Lenuta penson pahar cu 
apă, 
Şnur 
proiector 

 
  

FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂŢI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ŞCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 

 Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfăşurate activităţile: Spiritualitate ,luna aprilie, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Iași 

 Grupa mijlocie-prof. Grădinaru Emma Mihaela și Botezatu Carmen Violeta , Cosofret Lavinia, Sbingu Marinela- grupa mare 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data 
organizării 
şi locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii 
(5 rânduri)  

Nr. elevi 
participanţi/implicaţi 

Profesori 
organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1. 
 

 

 

 

 

,,Oul de 
Paşte” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate 
practică 
 

 

 

 

 

08.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru toată lumea, Sărbătorile 
Pascale reprezintă un prilej de 
bucurie, iar vopsirea ouălor este 
o tradiţie, un obicei de la care 
nu se abate niciun creştin. 
Activitatea  propusă în această 
lună este de a vopsi şi decora 
ouăle de Paşte.  
După realizarea unei machete 
reprezentative pentru această 
sărbătoare, preşcolarii grupei 
mijlocii au vopsit şi decorat 

21 de preșcolari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grădinaru 
Emma 
Mihaela/ 
Botezatu 
Carmen 
Violeta 
 
 
 
 
 

 
Ouă, acuarele, 
pensoane, hârtie 
decorativă, lipici, 
elemente de 
decorat (flori 
decupate, forme 
geometrice, buline 
etc.), coş pentru 
ouă. 
 
 

2 profesori  
 Grădinaru 
Emma Mihaela 
/ Botezatu 
Carmen Violeta 
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ouăle de Paşte după bunul lor 
plac.  

  
 
 

 
 

 
 
 
 

2. Iubire din 
iubire 

Colaj 
Expozitie 
Activitate 
practica 

19.04.2019 
Sala de 
grupa 

In aceasta perioada, impreuna 
cu prescolarii grupei mari (GPP 
2) am  incercat sa redescoperim 
sentimentele sincere ce se 
adapostesc in suflet, sa fim mai 
buni si sa ne deschidem inimile 
spre iubire, credinta si iertare. 

30 prescolari Sbingu 
Marinela 
Cosofret 
Lavinia 

Hârtie și carton 
colorat, șabloane, 
foarfece, aracet, 
acuarele și 
pensoane, imagini 
specifice religiei 
ortodoxe, carioci și 
creioane colorate. 
 

Părinţii 
prescolarilor 

 
FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019 

 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: Spiritualitate - luna aprilie 2019 
 
2.  

Nr. 
crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate (ex: 

dezbatere, 
concurs, 

expoziție etc.) 

Data 
organizării 

și locul 
organizării 

Prezentare succintă 
a activității (5 

rânduri) 

Nr. elevi 
participanți/implicați 

Profesori organizatori Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1 
Înger, 

îngerașul 
meu 

Activitate 
practică 

8.04.2019 

Copiii grădiniței 
G.P.N. NR. 17, Iași, s-

au pregătit pentru 
luna spiritualității cu 
o carte de rugăciuni, 

54 5 

Hârtie colorată, 
foarfece, lipici, 

creioane colorate, 
ghem de ață 

Părinții copiilor 
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ilustrând în ea 
persoanele dragi 

pentru care se roagă, 
dar și rugăciunea 
învățată: Înger, 
îngerașul meu. 

2 

Învierea 
va veni, 
ouă roșii 

vom 
ciocni 

Activitate 
plastică 

18.04.2019 

Preșcolarii  grădiniței 
cu Program Normal 

Nr. 17, Iași, au vopsit 
ouă, cu toată 
dragostea și 

priceperea pentru a 
pregăti masa pentru 

Învirea Domnului. 

50 5 
Ouă, acuarele, 

pensoane, coș pentru 
ouă, hârtie colorată 

Părinții copiilor 

 
 

 
 

 Rezultate înregistrate: 
a. Activitatea a fost foarte complexă, iar copiii nu au avut timp să se plictisească. Iniţial, au realizat o machetă referitoare la Sărbătorile Pascale,  au discutat despre 

Noaptea Învierii şi tradiţiile pe care le respectă fiecare creştin, apoi au vopsit şi decorat ouăle după bunl plac. 
b. Colaborarea grădiniță -familie  este foarte  bună ,activitățile propuse de cadrele didactice  având impactul dorit. 
c. Formarea unor capacitati de lucru in echipa si individual 
d. Realizarea unei expoziții pe holul gradinitei  
e. Formarea unor atitudini responsabile la elevi 
f. Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi 

 
  

 Modalităţi de promovare în comunitate (link-uri şi alte evidenţe): 
a. https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Dimitrie-A-Sturdza-Ia%C5%9Fi-141067859350914/?epa=SEARCH_BOX 
b. http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/ 

 
 

 Impactul educativ: 

https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Dimitrie-A-Sturdza-Ia%C5%9Fi-141067859350914/?epa=SEARCH_BOX
http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/
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Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, cu ritmuri de viaţă din ce în ce mai alerte, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Dimitrie A. 

Sturdza” din Iași și-au propus, în luna aprilie, în cadrul proiectului Școala pentru valori autentice, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, să (re)descopere 

identitatea şi originalitatea culturii şi civilizaţiei româneşti, străvechea noastră spiritualitate.  

Pornind de la faptul că echilibrul spiritului românesc, manifestat în exteriorizările lui mai pertinente ‒ port, melos, dans, casa de locuit sau locașul religios, 

sculptura și pictura ‒ apare ca o armonie, s-au desfășurat mai multe activități interactive de descoperire şi promovare a valorilor culturii şi ale artei populare 

româneşti prin interacţiunea cu meşteri populari, specialişti din domeniul etnografiei și prin parteneriate cu Asociația Părinților „Școala Sturdza Iași” și Asociaţia 

„Bravo Events”.  

Atelierul de pictură pe sticlă, Micii iconari, atelierul de încondeiere a ouălor, expoziția de preparate culinare prepascale, expoziția de machete ale caselor de 

locuit tradiționale și ale curților românești, șezătoarea literară, atelierele de prezentare a semnificațiilor cromaticii și ale ornamentelor costumului popular românesc 

sunt ilustrative în acest sens.  

Activitățile desfășurate au vizat: conştientizarea contribuţiei aduse de cultura românească la patrimoniul cultural universal, asumarea unui set de valori 

personale care să confere identitate persoanei, stimularea interesului pentru descoperirea unor tradiţii, obiceiuri, aspecte cotidiene, specifice spaţiului românesc, 

dezvoltarea flexibilităţii în cadrul unor schimburi de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare, acceptarea diversităţii etnice, sociale, 

culturale, religioase, de opţiune, valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea personală şi comunitară. 

Atelierele  de creație și expozițiile pe tema spiritualității au putut fi vizitate și apreciate de participanții la Cercul pedagogic al directorilor adjuncți și al 

consilierilor educativi nr. 4, desfășurat vineri, 12 aprilie 2019, la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași. Musafirii au apreciat creativitatea elevilor, s-au 

bucurat de tablourile cu motive pascale, de ouăle încondeiate și oferite în dar de elevii școlii și au concluzionat că activitățile la care au participat constituie o resursă 

de numeroase tipare comportamentale pozitive pentru elevi. 

Și, pentru că într-o perioadă încărcată de semnificații spirituale, perioada dinaintea marii sărbători creștine, Învierea lui Hristos, nu putea lipsi dimensiunea 

filantropică organizatorii activităților și-au propus ca obiectele realizate de elevi în cadrul atelierelor de lucru să fie folosite în scop caritabil. 

Instaurarea în şcoală a unui climat afectiv şi prietenos, respectul față de costumul popular românesc, dezvoltarea simţului critic pentru detectarea autenticului 

şi a valorilor româneşti atunci când intră în contact cu piaţa produselor culturale, spiritul de echipă, de colaborare şi întrajutorare sunt doar câteva dintre  schimbările 

vizibile în comportamentul elevilor, generate de activitățile derulate în luna aprilie, în Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iași, sub genericul „Spiritualitate”, 

demonstrându-se încă o dată valoarea formativă a proiectului inițiat de ISJ Iași. 
 
   
Director, 
Prof. Popa Gabriela                                                                                                                                  


