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6 zile la PARIS

PARIS - La Villette – « CITÉ DES SCIENCES »
11 mai – 16 mai 2009
In atenţia elevilor interesaţi de o excursie
şi un stagiu de formare
într-un centru ştiinţific din PARIS

In cadrul unui proiect internaţional demarat de profesorii Adina Vasilica si Gabriela
Ciolacu, vor fi selectaţi 10-15 elevi din liceul nostru, pe baza urmatoarelor criterii:
cunoştinţe nivel mediu de limba franceză ( minim trei ani de studiu)
disponibilităţi financiare – 500 de Euro, sumă care include transportul cu avionul,
cazarea si vizitele din perioada stagiului de pregatire in Cité des Sciences
Cei interesati sunt rugati sa ia legatura cu profesorii responsabili de proiect pana la data
de 10 noiembrie 2008. In vederea rezervarii biletelor de avion si a cazarii la hotel, va fi
necesar un avans de 200 de Euro, precum si un acord scris din partea parintilor.
Programul stagiului de formare
- activitati specifice, expozitii, animatie, planetarium, jocuri virtuale, ateliere de lucru,
mese rotunde, dezbateri, jocuri de lumini, vizita virtuala in evolutia stelelor si in
arhitectura universului, vizionare de film ("Balade sous les étoiles", "Des étoiles aux
galaxies", "Randonnée martienne", "Ronde des planètes”)
- activitati si vizite de timp liber: Champs-Elysees, Luvru, turnul Eiffel, Notre Dame etc
- posibila colaborare cu un grup de elevi de aceeasi varsta, din Germania
La classe Villette "science en français" dure quatre jours, du mardi matin au vendredi.
Elle s'adresse à des lycéens âgés de 15 à 19 ans ayant au moins 3 ans d'apprentissage
du français. Ce séjour doit s'insérer dans un projet pédagogique sur l'année scolaire. Le
programme de la classe Villette s'appuie sur les éléments muséologiques et permet
d'exploiter les ressources de la Cité, avec un encadrement par des chargés de thème et
des médiateurs scientifiques.
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/education/education/catalogue/catalogue_villette_internationale.htm#themes

Prof. Vasilica Adina
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Concurs de desene “Egiptul in ochii copiilor”
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, prin
intermediul Inspectoratului Scolar al municipiului
Bucuresti a organizat acest concurs de pictura care are
ca tema "Egiptul in ochii copiilor din lumea intreaga".

Ion Ionut clasa a XI-a D
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Concursul s-a adresat tuturor copiilor si tinerilor intre 4 si
18 ani si si-a propus sa evidentieze cunostinte si puncte
de vedere despre Egipt. Lucrarile au fost trimise pana la
data de 30 noiembrie pe adresa: Foreign Cultural
Relations/ Ministry of Culture. 44 Messaha St.Dokki-Giza
/ Arab Republic of Egypt.
Desenele realizate de Ion Ionut au fost selectate pentru a
fi trimise in Egipt

Ion Ionut clasa a XI-a D
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„ Festivalul şanselor tale”
A fost organizat cu prilejul
“Târgului anual de oferte de educaţie permanentă”
Programul activităţilor
NR
CRT

ACTIUNEA

DATA

RESPONSABIL

1

METODE MODERNE DE INVATARE ACTIVA
Training de formare

8 dec. 2008

Prof. Cerasela Mitroi

2

SCOALA PARINTILOR
Cursuri de formare/ informare
-COMUNICAREA IN FAMILIE
-PARCURSUL PROFESIONAL AL COPILULUI MEU

10 dec. 2008
11 dec. 2008

Prof. Consilier Loredana
Babiuc
Prof. Adina Vasilică

3

CAMPANIE DE INFORMARE- Mobilitati Individuale Formare Continua Pentru Personalul Implicat In
Educatie, Din Invatamantul Preuniversitar
Prezentarea ofertei Agentiei Nationale pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale (ANPCDEFP), prezentarea
unor programe educationale informale, realizarea si
distribuirea unor pliante/fluturasi, realizarea unui
InfoChiosc. Actiunea se adreseaza cadrelor didactice
din scoala si are ca scop imbunatatirea calitatii
educatiei scolare prin participarea acestora la stagii de
formare continua.

8-12
dec.2008

Prof. Adina Vasilică

4.

Masa Rotundă „Sunt Cetatean European,
Vorbesc mai multe limbi straine”.

12 dec 2008

Prof. de engleză şi
franceză

5

Masă rotundă cu tema „Istoria Bisericii şi Şcolii.
Obiceiuri şi credinţe de crăciun”.

9 dec. 2008

Prof Oprişa Mihai

Au participat elevii şcolii, părinţii acestora şi profesori
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Metode moderne de învăţare activă
Motto
”Este imposibil ca elevii sa invete ceva cat timp gandurile lor sunt
robite si tulburate de vreo patima. Intretineti-i deci intr-o stare de spirit
placuta, daca vreti sa va primeasca invataturile. Este tot atat de
imposibil sa imprimi un caracter frumos si armonios intr-un suflet care
tremura,pe cat este de greu sa tragi linii frumoase si drepte pe o
hartie care se misca.”
(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”)

Autori : prof. Otilia Buta
prof. Cerasela Mitroi
prof. Adina Vasilica

Copilul este un proiect “aruncat” in lume, aflat intr-o stare de “facere”, pentru ca apoi,devenit adult,sa se
formeze continuu de-a lungul vietii .
Rolul invatatorului in procesul de modelare a omului este poate cel mai important. Punandu-si elevii in
situatii variate de instruire,el transforma scoala “intr-un templu si un laborator”
(M. Eliade ).

De ce invatare activa?
Spiritul contemporan trebuie sa faca fata unor
mari sfidari: explozia informationala, stresul,
accelerarea ritmului vietii, cresterea gradului
de incertitudine.
Aceste argumente duc la o noua strategie
educativa, care presupune dezvoltarea unei
gandiri de tip holistic, a unor competente de
procesare
informationala,
dezvoltarea
memoriei vii.
Gandirea de tip holistic permite:
- Un mod uşor, rapid şi nestresant de a învăţa,
care
stimulează
rezervele
intelectuale
(mobilizînd pînă la 90% din potenţialul
creierului) şi dezvoltă abilitătile mintale, în
primul
rînd
capacitatea
memorării
semifotografice.
- Valorifică somaticul şi psihicul; conştientul şi
inconştientul; factorul raţional şi cel emoţional.
- Oferta de informaţie, intonaţia, muzica,
respiraţia şi ritmurile organice sînt sincronizate
astfel încît constientul se racordează la
inconstient, accedînd la banca lui de date.
-Invatarea la orice varstă, nivel intelectual sau
profesie, aplicata în cadru instituţional sau
acasă, pe cont propriu.
“o metoda prin care inveţi uşor şi uiţi greu”

Invatarea activă inseamna,,procesul de invatare
calibrat pe interesele /nivelul de intelegere /nivelul de
dezvoltare al participantilor la proces.
In cadrul invatarii active,se pun bazele unor
comportamente,de altfel observabile:
*comportamente ce denota participarea (elevul e
activ,raspunde la intrebari,ia parte la activitati);
*gandirea creativa (elevul are propriile sale sugestii,
propune noi interpretari);
*invatarea aplicata (elevul devine capabil sa aplice o
strategie de invatare intr-o anumita instanta de
invatare);
*construirea cunostintelor (in loc sa fie pasiv, elevul
indeplineste sarcini care il vor conduce la intelegere).

Metode de învăţare activă
Metodele care activizeaza predarea-invatarea permit
elevilor sa lucreze productiv unii cu altii, dezvoltandusi abilitati de colaborare si ajutor reciproc.Ele pot avea
un impact extraordinar asupra elevilor.
Metodele si tehnicile interactive de grup se
clasifica,dupa functia principala didactica in:
•Metode de predare –invatare interactiva in grup
•Metode de fixare si sistematizare a cunostintelor si de
verificare
•Metode de rezolvare de probleme prin stimularea
creativitatii
•Metode de cercetare in grup
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Metode de predare –
invatare interactiva in grup
•metoda predarii / invatarii reciproce
•metoda “mozaicului”
•metoda “Cascadei”(Cascade)
•metoda “turnirului intre echipe
•metoda schimbarii perechii(“Share-Pair Circles”)
•metoda “Piramidei”
•invatarea dramatizata

Metode de fixare si sistematizare
a cunostintelor si de verificare
•Harta cognitiva / conceptuala
•Matricile
•Lanturile cognitive
•Scheletul de peste
•Diagrama cauzelor si a efectului
•Panza de paianjen
•Tehnica florii de nufar

Metode de rezolvare de proble- Metode de cercetare in grup
me prin stimularea creativitatii
•Brainstorming
•Explozia stelara
•Metoda palariilor ganditoare
•Caruselul
•Multi-voting
•Masa rotunda
•Interviul de grup
•Studiul de caz
•Incidentul critic

•tema / proiectul de cercetare in grup
•experimentul pe echipe
•portofoliul de grup

Autori : prof. Otilia Buta
prof. Cerasela Mitroi
prof. Adina Vasilica

Mozaicul
Pasul 1~Se imparte clasa in grupe de cate 4 elevi ;
Pasul 2~Fiecare membru al celor 4 echipe au numar de la 1 la 4;
Pasul 3~Se imparte tema in 4 sub-teme ;
Pasul 4~Fiecare membru al grupelor va primi o fisa de invatare de la 1 la 4
Pasul 5~Se da sarcina : fiecare elev va trebui sa studieze intreaga lectie,care va fi insa
predata de colegii de grup pe fragmente;
Pasul 6~Toti elevii cu nr. 1 se aduna intr-un grup,cei cu nr. 2 in alt grup…si se vor numi
“experti”;
Pasul 7~”Expertii” citesc fragmentul care le revine ,discuta intre ei,hotarasc modul in care vor
preda;
Pasul 8~Se refac grupele initiale si “expertii” predau celorlalti colegi de grupa ceea ce au
studiat;
Pasul 9~Profesorul ve raspunde intrebarilor la care “expertii” nu au stiut sa dea raspuns si
corecteaza eventualele informatii eronate.
Avantaje:
*anihilarea “efectului Ringelmann”(lenea sociala,cand individul isi imagineaza ca propria
contributie la sarcina de grup nu poate fi stabilita cu precizie);
*dezvolta interdependenta dintre membrii grupului;
*amelioreaza comunicarea.
Continuarea în numărul viitor
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Spring Day in Europe
Şcoala noastră a fost înscrisă şi anul acesta pentru a participa la activităţile ce se vor
desfăşura la nivel european
Cea de-a şaptea ediţie a „Primăverii europene” tocmai a fost lansată. Campania, care
se va desfăşura între 25 martie şi începutul lunii mai, va acorda o atenţie deosebită zilei
de 9 mai, Ziua Europei. Parte a Planului D pentru democraţie, dialog şi dezbatere,
iniţiativa este organizată de European Schoolnet şi coordonată de Comisia Europeană.
În acest an, campania „Primăvara europeană” va promova creativitatea şi inovaţia în
Europa şi dincolo de graniţele acesteia.
„Primăvara europeană”
promovează cetăţenia
europeană şi îi
încurajează pe tineri să
se facă auziţi la nivel
european. Campania
include un program
bogat şi flexibil de
manifestări, activităţi şi
jocuri pentru instituţiile
de învăţământ
preşcolar, primar,
gimnazial, liceal,
vocaţional şi special din
Europa şi de pe întreg
mapamondul. Toate
iniţiativele sunt
prezentate pe un site
multilingv şi pot fi
adaptate cu uşurinţă la
diferite contexte şi
programe şcolare.
Pentru a participa,
şcolile se pot înscrie pe
site sau pot valida
formularul de înscriere
de pe portal.

Prof. Coordonator
Adina Vasilică

Conform deciziei Parlamentului European, tema ediţiei din acest an este creativitatea şi
inovaţia. Mottoul ales este „Ideile pun în mişcare Europa”, deoarece noi credem în
valoarea gândirii creative şi în rolul esenţial pe care tinerii îl joacă în procesul de
inovaţie.
Credem că locul de naştere al creativităţii este şcoala şi că actul didactic trebuie să
integreze abordări noi şi centrate pe învăţare. În acelaşi timp, şcoala se confruntă cu o
provocare esenţială: să doteze elevii cu abilităţi şi competenţe, astfel încât aceştia să
facă faţă dificultăţilor actuale. Site-ul „Primăvara europeană” îşi propune să fie un spaţiu
al schimbului de bune practici şi al prezentării exemplelor de inovaţie în cadrul educaţiei
şi al formării.
Portalul va facilita dezbateri directe între elevi şi invitaţi, care „se vor întoarce la
şcoală”. Vizitele şcolare reprezintă o ocazie unică, prin intermediul căreia elevii pot să
discute şi să-şi facă cunoscute opiniile cu privire la progresele UE. Ele au devenit o
tradiţie, iar din acest an se vor optimiza, graţie noului sistem de rezervare.
În scopul asigurării valorii educative şi a unui înalt standard de calitate a proiectului,
„Primăvara europeană” este administrată la nivel central de European Schoolnet, iar la
nivel local de o reţea de reprezentanţi naţionali şi de un grup de consilieri pedagogici.
Iniţiativa se bucură de sprijinul Ministerelor Educaţiei din cele 27 de state membre.
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Sunt cetăţean european. Vorbesc mai multe limbi străine.
Multilingvismul şi Europa
Identitatea Europei nu este o pagină albă şi nici una scrisă deja şi tipărită. Este o pagină
care este pe cale de a fi scrisă. Există un patrimoniu comun, artistic, intelectual, material şi
moral, de o bogăţie nemaiîntâlnită, având puţini termeni de comparaţie în istoria umanităţii,
clădit pe o serie de generaţii succesive şi care merită să fie păstrat, recunoscut şi transmis.
Orice european, oriunde trăieşte, de
oriunde vine, trebuie să aibă posibilitatea de a-şi însuşi acest patrimoniu şi de a-l recunoaşte
ca fiind al său, fără aroganţă, ci cu mândrie legitimă. Diversitatea lingvistică constituie o
provocare pentru Europa.

Autori:
prof. Gabriela Ciolacu
Prof. Adriana Gaşpar
Prof. Victor Ionescu
Prof. Valentin Buică

Diversitate lingvistică
lingvistică
Uniunea Europeană se bazează pe principiul diversităţii culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor. Diversitatea lingvistică a
devenit mai vizibilă ca niciodată deoarece acum oamenii au mai multe contacte cu cetăţeni străini, mai mult ca niciodată. Din
ce în ce mai des, cetăţenii europeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă.
Şi aceasta fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor - pe o piaţă europeană din ce în ce
mai integrată, al turismului sau chiar al globalizării.
Limba este cea mai directă expresie a culturii; este caracteristica noastră profund umană care îi conferă fiecăruia dintre noi
un sens al identităţii. Astfel, acţiunea de susţinere a multilingvismului iniţiată de către Uniunea Europeană şi statele membre
are un impact direct asupra vieţii fiecărui cetăţean.

Învăţarea limbilor străine
Uniunea Europeană îşi încurajează în mod activ cetăţenii să
înveţe şi alte limbi europene decât cea maternă, atât pentru
facilitarea mobilităţii lor profesionale şi personale în cadrul
pieţei unice europene, dar şi ca fundament pentru
favorizarea relaţiilor interculturale şi înţelegerii reciproce
Capacitatea de a înţelege şi comunica în mai mult de o limbă
– devenită deja o realitate zilnică pentru cea mai mare parte
a populaţiei de pe glob – este o aptitudine de dobândit de
către toţi cetăţenii europeni. Deprinderea şi practicarea altor
limbi ne încurajează să căpătăm o mai mare deschidere faţă
de ceilalţi, faţă de culturile şi punctele lor de vedere; ne
ameliorează abilităţile cognitive şi ne consolidează
competenţele lingvistice în limba noastră maternă; ne
conferă posibilitatea de a beneficia de libertatea de a lucra
sau de a studia într-un alt stat membru.
Învăţarea limbilor străine nu necesită competenţe specifice.
Indiferent de vârstă şi de educaţia prealabilă, oricine poate
să înveţe o limbă străină şi, de fapt, cu cât începe mai
devreme, cu atât studiul devine mai uşor. Mai mult, învăţarea
de limbi străine poate facilita accesul pe piaţa unică a Uniunii
Europene.

Predarea limbilor străine
Profesorilor de limbi străine le revine un rol esenţial în
construirea unei Europe a multilingvismului. Dozând corect
competenţele lingvistice şi cele pedagogice, ei le pot trezi
elevilor lor un entuziasm pentru cunoaşterea limbilor
străine, care îi va însoţi pe tot parcursul vieţii.
Rolul şcolii în învăţarea limbilor străine depăşeşte actul de
predare în sine şi implică mai mult decât doar pe profesorii
acestor discipline. În zilele noastre, şcolile trebuie să îi
pregătească pe copii să facă parte dintr-o societate
deschisă altor culturi şi în care ei pot veni în contact cu
persoane din multe ţări şi cu tradiţii diferite.

Şcolile au, de asemenea, un rol important în a îi ajuta
pe copii să îşi dezvolte întreaga gamă a abilităţilor de
comunicare, inclusiv limba lor maternă, limba de
instruire (acolo unde cele două diferă) şi limbi diferite
de limba maternă, dar şi competenţe de ordin
intercultural.
Prin urmare, fiecare şcoală are nevoie de o politică
coerentă, unificată, care să ia drept punct de plecare
amestecul lingvistic şi cultural de la nivelul comunităţii
locale respective şi care să acorde importanţa
cuvenită cunoştinţelor lingvistice, competenţelor
practice de folosire a limbilor străine, abilităţilor şi
metodelor de învăţare. Deşi Comisia Europeană
admite că scopul stabilit - „limba maternă plus două” este unul ambiţios, el nu este imposibil de atins.
Predarea ar trebui să înceapă cât mai devreme
posibil, chiar de la nivelul învăţământului preşcolar şi
ar trebui să continue în ciclul şcolar, pe parcursul
educaţiei superioare şi al întregii vieţi adulte.

Concluzii
•Limbile straine reprezinta esenta unitatii in
diversitate
•Se are in vedere mobilitatea pe piata muncii.
•Se doreste elaborarea unui CADRU EUROPEAN
COMUN DE REFERINTA pentru invatarea limbilor
straine la toate nivelele, care are ca scop :
Promovarea si facilitarea cooperarii intre
institutiile de invatamint din diferite tari
A-i ajuta pe elevi pe profesori sa situeze
si sa coordoneze mai bine necesitatea si
finalitatea predarii si invatarii
•Invatarea limbilor straine permite contactul cu
obiceiurile si traditiile altor popoare.
•Limbile straine faciliteaza educatia, cultura si
comunicarea
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“A nu cunoaşte limbi străine înseamnă a nu iţi cunoaşte propria limbă”
Goethe
Învăţarea limbilor străine nu necesită competenţe specifice. Indiferent de vârstă şi de educaţia prealabilă,
oricine poate să înveţe o limbă străină şi, de fapt, cu cât începe mai devreme, cu atât studiul devine mai uşor.
Mai mult, învăţarea de limbi străine poate facilita accesul pe piaţa unică a Uniunii Europene. În prezent, se iau
măsuri pentru promovarea tuturor limbilor vorbite pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv a limbilor regionale şi
minoritare, pentru oferirea mai multor oportunităţi de studiere a limbilor străine, pentru întrebuinţarea la scară
mai largă a internetului în predarea şi învăţarea limbilor străine şi pentru folosirea mai frecventă a subtitlurilor în
programele de televiziune şi în cinematografe.

Knowledge of languages is at the heart of a
successful Europe. Multilingualism enables
communication and understanding, key
elements in inspiring Europe's many diverse
cultures to work together towards common
goals.

more open to other cultures

more able to move and work freely across
borders

more able to compete effectively in the global
economy

La connaissance des langues est primordiale pour
la réussite de l’Europe. Le plurilinguisme
facilite la communication et la
compréhension, autant de compétences
fondamentales pour inciter les cultures
européennes, à la fois diverses et
nombreuses, à travailler de concert à la
réalisation d’objectifs communs.

s’ouvrir d’avantage à d’autres cultures

renforcer leur mobilité, notamment
professionnelle, vers les pays étrangers

accroître leur compétitivité dans l’économie
mondialisée

Languages are one of the key features of cultural
identity. The European Union's motto
"Unity in diversity" is a reflection of the
multilingualism which lies at the heart of
the EU. The European Union has always
considered its many languages as an
asset, rather than as a burden. While
committed to political and economic
integration among its Member States, the
EU actively promotes the freedom of its
citizens to speak and write their own
language.

Les langues constituent un des principaux éléments
de l'identité culturelle. La devise de l'Union
européenne «Unis dans la diversité» est
l'expression du multilinguisme, qui est au cœur
du projet européen. L'Union européenne a
toujours considéré les nombreuses langues
parlées sur son territoire comme un atout et
non comme un fardeau. Tout en œuvrant en
faveur de l'intégration politique et économique
de ses États membres, l'UE défend activement
la liberté de ses citoyens de parler et d'écrire
dans leur propre langue.

There the three strands of the EU's multilingualism
policy are :

encouraging language learning and
promoting linguistic diversity in society;

promoting a healthy multilingual economy;

promoting social integration though
improved knowledge and acceptance of
languages.

La politique de l'UE en matière de multilinguisme
s'articule autour des trois axes suivants:

encourager l'apprentissage des langues et
promouvoir la diversité linguistique dans la
société;

favoriser une économie multilingue dynamique;

promouvoir l'intégration sociale par une
meilleure connaissance et une meilleure
acceptation des langues.
Autori:
prof. Gabriela Ciolacu / Prof. Adriana Gaşpar
Prof. Victor Ionescu / Prof. Valentin Buică
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Ziua Intenaţională a Voluntariatului
Din 1985, ziua de 5 decembrie este declarată de către Organizaţia
Naţiunilor Unite „Ziua Internaţionala a Voluntariatului”, pentru
recunoaşterea eforturilor şi meritelor voluntarilor din întreaga lume.
Această zi este marcată de majoritatea ţărilor lumii.
In România doar 7% dintre tineri au făcut cel puţin odată voluntariat în
cadrul unei organizaţii neguvernamentale, iar un număr şi mai mic (4%)
declară că sunt membri ai unui ONG; o pondere de doar 11% dintre
tineri au participat la acţiuni ale ONG-urilor, cei mai mulţi în calitate de
voluntari sau invitaţi. Motivele principale invocate sunt lipsa oportunităţii22,5% şi lipsa informaţiilor-20%.
Pentru a marca Ziua Internaţională a Voluntariatului, vineri 05 decembrie
2008, membrii ecoclubului din şcoala noastră au participat la atelierele
organizate cu acest prilej la Ecran Club.

Autori:
prof. Mihaela Eftimie
prof. Catrinel Negură

Atelierele au fost sustinute de:
* Asociatia "Ecologie – Sport – Turism"
- Conceptul de EcoVoluntar
- Proiectie de film documentar
* Asociatia de Tineret “Voluntari pentru viata”
- Prezentarea proiectului “Voluntari pentru Europa”
- Proiectie de film documentar
* Asociatia de tineret “Sakura”
- Exemple de buna practica în munca cu voluntari
* Teen Press –revista tinerilor liceeni
bucuresteni
- Dezbatere pro si contra "Vor tinerii sa fie
voluntari?"
* Expozitie foto – S.C.A.T.. CONCRET – imagini
din proiectul CURTEA COMEDIATILOR 2008
Seara s-a încheiat cu muzică folk şi cântece de
munte.
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MEMBRII ECOCLUBULUI

Nr. Crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

1.

DEM FLORENTINA

IX B

2.

CHIOSEA ANTOANETA VIORELA

IX B

3.

NEAGU MIHAI ALEXANDRU

IX B

4.

OLTEANU MIHAELA DESPINA

IX B

5.

CONSTANTIN IONUŢ

IX B

6.

PIRNUS PAUL

IX B

7.

GEORGESCU ANDREI TRAIAN

IX C

8.

RIDICHE GEORGE SORIN

IX C

9.

RUSEN FLORIAN CLAUDIU

IX C

10.

ION DANIEL

IX C

11.

BRAD ANA MARIA

XI A

12.

JIPA GABRIEL

XI A

13.

IONESCU EMILIA FLORENŢA

XI A

14.

STAN DOINA GABRIELA

XI A

15.

TǍNASE LAURENŢIU

XI A

16.

URDA DǍNUŢ

XI A

17.

GHEUCǍ BOGDAN

XI A

18.

TURCULEŢ ROBERT

XI A

19.

VOICULESCU FLORENTINA

XI A

20.

TAMBA LOREDANA CASANDRA

XI E

Coordonatori: prof. Mihaela Eftimie
prof. Catrinel Negură / prof. Felicia Huideş
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