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„Toamna este a doua primăvară, în care fiecare frunză este o floare”

Albert CAMUS
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CASETĂ REDACȚIONALĂ
COORDONATORI

Revista de faţă doreşte a fi o
continuare a iniţiativei editoriale de până
în prezent.
„Orizonturi deschise spre Europa”
este nu numai o revistă, ci o stare de spirit
pe care dorim nu numai a o promova...
„Orizonturi deschise spre Europa” este o
certitudine a acceptării şi înţelegerii... un
concret comportamental în rândul nostru,
al tuturor: elevi, cadre didactice,
comunitate locală.
Prin
acest
demers
dorim
promovarea resposabilităţii sociale, a
cuvântului scris, implicarea activă a
elevilor în activităţi extracurriculare,
eradicarea segregării şi acceptarea tuturor
membrilor colectivelor de elevi, indiferent
de particularităţile lor.
În paginile acestei reviste au scris
şi publicat, împreună, cadre didactice şi
elevi, contribuţii proprii: relatări din
experienţa şcolară, creaţii literare, selecţii
de lectură, spărgând frontierele catedrei şi
băncii, identificând împreună un limbaj
comun de comunicare şi colaborare despre
TOAMNĂ.

APOLZAN ALINA
PANAIT ANTONINA
PINTEA MARIUS COSMIN

prof. Marius Cosmin PINTEA

REDACTOR
PINTEA MARIUS COSMIN

Orizonturi deschise spre Europa

CONCEPȚIE GRAFICĂ
PINTEA MARIUS COSMIN

Așteptăm materialele voastre la CDI!

DATE DE CONTACT:
Școala cu clasele I-VIII IULIU MANIU,
VINȚU DE JOS, ALBA
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI
INFORMARE (CDI)
prof. PINTEA Marius Cosmin

Următorul număr are ca temă IARNA

Vom avea următoarele secțiuni:
 obiceiuri de iarnă;
 încercări literare;
 colinde de la bunica;
 povestea lui MOȘ CRĂCIUN;
 curiozități;
 cele mai nostime cadouri;
 jocuri de cuvinte;
 creațiile imaginației (desene);
Termen de realizare: 29.01.2010

