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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 5, anul 9, săptămâna 15 – 21 februarie 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Philips România lansează programul educațional „Descoperiri despre poluarea aerului 

pentru exploratori de 7 – 12 ani”, pentru elevii din clasele primare și gimnaziu 

 „Ciugud to be true”? Cum începe școala într-o localitate din județul Alba, aflată în scenariul 

roșu 

 Myra, prima aplicație mobilă de educație pentru sănătate sexuală în limba română, este 

acum disponibilă gratuit pe App Store și Google Play 

 Stați jos, de la mine aveți un Insuficient! Când va deveni școala cu adevărat „altfel“ 

 Invitație la platforme 

 Mulțumesc, domnule profesor!” de Patricia Polacco: o carte omagiu pentru profesori 

 

 

       
Noutăți  

 
 Consultări privind planul de implicare a părților interesate și cadrul de management 

social și de mediu pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP)  

 
Data publicării: 08.02.2021 

 

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei 

Școlare și Universitare, intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv 

modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a circa 55 școli, în 

prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de 

învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește 

capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă. 

 

Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSISP), ce va fi finanțat din împrumutul 

acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 

ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro. 

 

Prin proiect se vor realiza: 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/eZPzvUtl9bI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/eZPzvUtl9bI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RIiq1hgLxmw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării 

unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii 

siguranței în exploatare; 

2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în 

vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale 

care vor permite stimularea capacității de învățare; 

3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor 

metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor,  munca în grup / 

învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale 

elevilor; 

4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce 

vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de 

modernizare a infrastructurii școlare; 

5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de 

acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, 

modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum 

ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.). 
 

În vederea realizării acestor deziderate, în conformitate cu politicile Băncii Internaționale pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Educației va realiza în permanență consultări cu actorii interesați 

în acest proiect, respectiv: autorități locale, asociații de părinți, asociații de elevi, inspectorate școlare 

județene, cadre didactice, asociații și organizații non profit cu obiect de activitate în sfera educațională și 

a incluziunii sociale etc. 

Un prim set de documente supuse consultării sunt disponibile: 

 Planul de implicare a părților interesate (pdf) 

 Cadrul de management social și de mediu (pdf) 

 
► Vă invităm să transmiteți observațiile/comentariile dumneavoastră cu privire la aceste documente pe 

adresa de email office@schoolrehabilitation.ro, până la data de 28.02.2021. 
sursa: https://www.edu.ro/consultari_SSISP 

 

 

 Aprobarea profilului cadrului didactic în acest an este inclusă în proiectul 

legii bugetului pe anul 2021. Concret, în fișa de buget a Ministerului 

Educației sunt prevăzute o serie de măsuri dintre care câteva privesc 

„susținerea carierei didactice”. 
 

Iată care sunt măsurile, pe termen scurt, prevăzute în document, măsuri care vizează cadrele 

didactice: 

 Elaborarea, dezbaterea publica si aprobarea unui document normativ privind 

definirea profilului cadrului didactic 

 Dezvoltarea de standarde ocupationale si de formare initiala si continua pentru cadrele 

didactice pornind de la noile profiluri 

 Cresterea ponderii practice în formarea inițială a cadrelor didactice 

 Formarea cadrelor didactice pentru a putea comunica pe intelesul tuturor copiilor, inclusiv 

cu dizabilitati 

 Initierea demersurilor pentru formarea cadrelor didactice pentru predarea mai multor 

discipline 

 Dezvoltarea competentelor digitale necesare carierei didactice prin module dedicate 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Plan%20implicare%20parti%20interesate.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20management%20social%20si%20mediu_ESMF.pdf
mailto:office@schoolrehabilitation.ro
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ministerul-Educatiei.pdf
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 Planificarea strategica si alocarea de resurse suficiente pentru formarea continua a cadrelor 

didactice 

 Completarea cursurilor de formare initiala si continua a cadrelor didactice cu elemente de 

care au nevoie pentru depasirea decalajelor de alfabetizare pe care le au elevii, precum si la 

gestionarea cazurilor de risc de abandon scolar 

 Identificarea si sustinerea cadrelor didactice care activeaza in scoli cu ponderi semnificative 

de copii proveniti din medii vulnerabile 

 Sustinerea programelor privind formarea initiala si continua a personalului prin proiectul 

Curriculum Relevant Educatie Deschisa pentru Toti (CRED) 

 Consolidarea relatiilor de parteneriat intre invatamantul superior si cel preuniversitar, in 

formarea initiala si continua pentru cariera didactica, prin care sa se asigure adecvarea 

continuturilor si metodelor la nevoile de formare ale cadrelor didactice, cu implicatii in 

dezvoltarea personala si profesionala a acestora si cresterea prestigiului profesional al 

dascalilor. 
sursa: https://www.edupedu.ro/document-aprobarea-profilului-cadrului-didactic-in-acest-an-prioritate-in-proiectul-de-

buget-ce-alte-masuri-pe-termen-scurt-sunt-anuntate-pentru-profesori/, autor Mihai Peticilă, 12 februarie 2021 

 

 

    Philips România lansează programul 

educațional „Descoperiri despre poluarea aerului pentru exploratori de 7 

– 12 ani”, pentru elevii din clasele primare și gimnaziu 

 

București, 10 februarie 2021 – Philips România face un pas mai departe pentru a crește nivelul de 

informare și educare a unui public cât mai larg despre calitatea aerului pe care îl respirăm și 

lansează, în acest an, programul educațional pentru copii „Descoperiri despre poluarea aerului 

pentru exploratori de 7 – 12 ani”. 

 

Programul se va desfășura prin cursuri live, în online, într-o etapă pilot, între 22 februarie și 22 

martie 2021, pentru elevii din clasele I – VI din școli primare și gimnaziu din București. În luna 

aprilie, programul va fi extins și va avea un modul special pentru grupuri de copii de 7 – 12 ani 

înscriși individual de către părinți. 

 

Alături de traineri experimentați în programe educaționale din cadrul eematico și de invitați 

speciali, copiii cu vârste de la 7 la 12 ani vor descoperi prin învățare experiențială ce este poluarea 

aerului, cum se formează acasă sau în oraș, efectele pe care le are asupra sănătății noastre, a planetei 

și ce soluții sunt pentru a avea un aer curat, bun de respirat. 

„În ultimii ani, am devenit cu toții mai conștienti cu privire la calitatea aerului pe care îl respirăm, 

ceea ce ne-am dorit în momentul în care am lansat prima rețea independentă de monitorizare a 

calității aerului. Acum avem acces la date în timp real și înțelegem care sunt efectele poluării 

asupra sănătății noastre. Suntem responsabili de formarea generațiilor tinere, să folosim datele la 

care avem acces și să îi ajutăm pe cei mici să înțeleagă ce este în aerul pe care îl respirăm acasă 

https://www.edupedu.ro/document-aprobarea-profilului-cadrului-didactic-in-acest-an-prioritate-in-proiectul-de-buget-ce-alte-masuri-pe-termen-scurt-sunt-anuntate-pentru-profesori/
https://www.edupedu.ro/document-aprobarea-profilului-cadrului-didactic-in-acest-an-prioritate-in-proiectul-de-buget-ce-alte-masuri-pe-termen-scurt-sunt-anuntate-pentru-profesori/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/eZPzvUtl9bI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/eZPzvUtl9bI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/eZPzvUtl9bI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.eematico.org/
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sau în oraș, ce este poluarea și cât de importantă este calitatea aerului pentru sănătate. Prin 

lansarea programului Descoperiri despre poluarea aerului pentru exploratori de 7 – 12 ani ne 

dorim să inspirăm generațiile tinere să aleagă un stil de viață sănătos prin educație 

timpurie”, spune Bianca Severin, Business Marketing Manager Home Care Philips România. 

 

„La eematico, luăm joaca foarte în serios, așa că programul educațional va fi unul a at pe nevoile 

copiilor, cu multe e perimente, e plorare și traducerea proceselor și noțiunilor abstracte ale 

științei prin joacă. Copiii au nevoie de un limbaj apropiat lor, de un proces educațional interactiv 

în care să fie implicați constant, de activități diverse care să le mențină atenția, iar educația 

e periențială vine în sprijinul tuturor acestor aspecte. Prin acest program, ne așteptăm ca cei mici 

să învețe noțiunile de bază despre ce înseamnă poluarea aerului și să deprindă respectul pentru 

planetă, care este datoria noastră, a tuturor”, spune Ion Neculai, co-fondator eematico. 

 

Programul „Descoperiri despre poluarea aerului pentru exploratori de 7 – 12 ani” se desfășoară 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Programul include un curs format din două lecții practice și interactive, de 45 de minute fiecare, 

organizate live, în online. Timp de 45 de minute, trainerii îi vor ajuta pe copii să devină conștienți 

de poluarea aerului și să identifice soluțiile pentru un aer mai curat, care pot fi aplicate individual 

sau la nivel de societate. 

 

Pentru etapa pilot din perioada 22 februarie – 22 martie, înscrierile la cursurile online se fac 

până cel târziu pe 21 februarie doar direct de către profesori pentru participarea cu clasa.  

 

Detalii despre perioada și înscrierile individuale, de către părinți, la programul din luna aprilie, vor 

fi comunicate în curând pe pagina web dedicată.   

Despre Philips România: www.philips.com/newscenter   
sursa: Romania pozitiva, 11 februarie 2021 

 

 

 Myra, prima aplicație mobilă de educație pentru sănătate sexuală în limba 

română, este acum disponibilă gratuit pe App Store și Google Play 

 

 
 

SECS – Societatea de Educație Contraceptivă și Se uală lansează Myra, prima aplicație mobilă de 

educație pentru sănătate se uală în limba română. Aplicația oferă utilizatorilor informații despre 

relații, contracepție, se ualitate, sarcină, fertilitate și infecții cu transmitere se uală. Myra este o 

aplicație „all in one”, utilă tuturor utilizatorilor de peste 15 ani, atât pentru tineri, cât și pentru 
persoanele adulte, și poate fi descărcată gratuit pe telefonul mobil, din App Store, Google 

Play și AppGalery. 

https://www.philips.ro/c-e/ho/purificatoare-si-umidificatoare-de-aer/descoperiri-despre-poluarea-aerului.html
http://www.philips.com/newscenter
https://www.facebook.com/SECS.RO/
https://apps.apple.com/ro/app/myraapp/id1541585047?l=ro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shealth.myra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shealth.myra
https://appgallery.huawei.com/#/app/C103349131
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Myra este un ghid virtual util tinerilor pentru o dezvoltare sănătoasă. Cu ajutorul aplicației, tinerii 

pot lua decizii bine informate, pot adopta comportamente sănătoase și își pot menține sănătatea 

sexuală. Myra vine în sprijinul tinerilor cu o gamă completă de teme și instrumente de educație 

sexuală, fiind concepută pentru a combate concepțiile greșite, informațiile incorecte sau alte 

probleme legate de sănătatea sexuală. Aplicația include rubrici dedicate, precum „Despre relațiile 

mele și starea de bine”, „(Cred că) sunt însărcinată”, „Corpul, igiena și sexul” etc., un calendar al 

fertilității, precum și o secțiune cu contacte utile. 

 

„Educația și informarea corectă îi ajută pe tineri să se dezvolte sănătos și să ia decizii corecte, 

bazate pe studii și statistici reale, realizate de oameni competenți din domeniu. Lansăm aplicația 

Myra pentru că educația pentru sănătate sexuală este esențială într-o societate informată și 

sănătoasă”, a declarat Carmen Suraianu, directoarea executivă a SECS, care a coordonat întreg 

efortul de mai bine de un an de zile, ce a făcut ca aplicația Myra să devină disponibilă și publicului 

din România. 

 

Absența educației sexuale cauzează o serie de probleme de sănătate sexuală, inclusiv boli cu 

transmitere sexuală sau sarcini nedorite. În contextul actual, majoritatea elevilor din România nu au 

acces la educație sexuală în școli și licee, numărul cabinetelor de planificare familială este în 

scădere, iar accesul la mijloace de contracepție gratuite este limitat. Perpetuarea acestei situații 

creează drame individuale și statistici alarmante. Aproape un sfert dintre mamele minore din 

Uniunea Europeană sunt din România, rata avorturilor din țara noastră este una dintre cele mai mari 

din Europa, iar mortalitatea maternă este dublă în comparație cu media Uniunii Europene. 

 

Aplicația Myra este dezvoltată de Federația Internațională de Planificare Familială în parteneriat cu 

SECS România, BFPA Bulgaria și SRH Serbia, printr-un grant finanțat de MSD prin Programul 

MSD pentru Mame. Varianta în limba română a aplicației Myra a fost realizată de SECS, cea mai 

longevivă organizație din România care promovează dreptul la sănătate sexuală și reproductivă încă 

din 1990. 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 „Ciugud to be true”? Cum începe școala într-o localitate din județul Alba, 

aflată în scenariul roșu 
 

Marea majoritate școlilor din România s-au deschis, fie doar și pentru clasele I-IV, iar procesul de 

învățământ se desfășoară după trei scenarii, în funcție de rata infectărilor cu Covid din fiecare 

localitate. Acolo unde incidența cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, 

unitățile de învățământ funcționează după scenariul verde și toți preșcolarii și elevii participă fizic la 

cursuri. 

 

În localitățile cu o incidență a cazurilor mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cum este și 

municipiul București, merg la școală doar preșcolarii, elevii din ciclul primar și cei din clasele a 

VIII-a, a XII-a și a XIII-a, restul urmând să învețe online. Iar dacă incidența infectărilor trece de 3 

la mie, scenariul este roșu și merg zilnic la școală doar copiii de grădiniță și cei din clasele primare. 

 

Este scenariul în care funcționează și școala smart din Ciugud, județul Alba, care a transmis un 

mesaj menit să le dea încredere părinților și elevilor. „Dragi copii, de abia așteptăm să ne revedem 
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la școală! Ne-a fost dor de voi”, le spune celor mici directoarea Teodora Simion, într-un clip de 

prezentare a măsurilor de protecție postat pe pagina de facebook a primăriei. 

 

 
 

„Am dezinfectat întreaga școală, iar elevii vor găsi, pe fiecare băncuță, dezinfectantul, masca de 

protecție, o cariocă pentru tablă și scrisoarea de bun venit cu regulile sanitare. De asemenea, aerul 

din clase și de pe holuri va fi dezinfectat și purificat cu ajutorul unor stații de uz medical. Școala din 

Ciugud este prima unitate de învățământ din România care va folosi pentru protecția copiilor aceste 

stații, un produs nou, inventat și realizat de o companie românească de tradiție”, se arată în postarea 

ce însoțește materialul filmat.  

 

Imaginile surprinse în săli și pe coridoare transmit un aer de firesc, predictibilitate și încredere pe 

care comunicările ministerului despre „circuite funcționale” și „asigurarea materialelor de curățenie, 

igienă și dezinfecție” nu au reușit să îl transmită. Prin intermediul lor, elevii și părinții pot vedea 

care sunt circuitele de intrare și ieșire, cum e semnalizată stația de dezinfectare a mâinilor, cum sunt 

amplasate băncile în sălile de clasă și cum este pus dezinfectantul pe bănci. Află ce reguli trebuie să 

respecte copiii și chiar în câte feluri se pot saluta în siguranță, fără să își atingă mâinile.  

 

Școala din Ciugud este prima școală smart realizată în mediul rural, în România, cu o finanțare 

europeană de aproape 500.000 de euro și un credit de aproximativ aceeași valoare. Unitatea este 

dotată cu un sistem inteligent de acces în clădire care permite recunoașterea facială a elevilor și 

profesorilor, măsoară temperatura celor care intră în școală și îi identifică pe cei care nu poartă 

mască de protecție. Iluminatul și climatizarea pot fi reglate în funcție de scenarii prestabilite sau cu 

ajutorul unor senzori, iar experimentele de laborator sunt realizate cu ajutorul realității virtuale. 

Dotările ei, cu totul neobișnuite pentru o școală din mediul rural, au fost prezentate la începutul anul 

școlar 2020-2021.  

 

Însă mai important decât tehnologia este un spirit aproape „Ciugud to be true” în sistemul de 

educație din România: „Avem curajul să facem o școală multifuncțională care să îmbine educația, 

cultura, sportul și sănătate într-un mix perfect. Avem curajul să ne stabilim ca țintă nu note și 

învățare mecanică, ci fericirea și pregătirea pentru viață a copiilor noștri”, spunea la acea vreme 

primarul comunei, Gheorghe Damian. 
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 08.02.2021 

 

https://republica.ro/zciugud-to-be-true-in-comuna-din-alba-va-fi-construita-o-noua-scoala-smart-primar-tinta-nu-vor-fi-notele
http://www.republica.ro/
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 Stați jos, de la mine aveți un Insuficient! Când va deveni școala cu 

adevărat „altfel“ 

 

 
Foto: Daniel Mihăilescu/ AFP/ Profimedia 

Reînarmați cu un arsenal de pensule, culori, carioci, tuburi (de vopsea, de lipici, de aracet), cu 

stocuri de hârtie creponată, colorată, lucioasă și cartonată, suntem printre norocoșii care inaugurăm 

semestrul al doilea cu „școala altfel“. În anul în care tot ce am trăit, gândit și simțit a devenit 

„altfel“, într-o lume în care ne-am distanțat forțat de familie, de prieteni, de confortul previzibilului 

și de echilibrul siguranței, școala altfel sună pleonastic. Și totuși, mergem înainte pe o structură de 

an școlar bătută în piatră, ca și poruncile lui Moise, făcând abstracție de vremuri și de circumstanțe. 

Imuabilă și intransigentă, programa își continuă drumul prin viețile noastre încâlcite, garant al 

statorniciei Educației în fața imprevizibilului - o va face și la toamnă, când elevii care schimbă 

ciclul școlar vor fi trozniți de mulți dintre noii profesori cu un aer degajat, în timp ce își vor aminti 

neputincioși de orele grăbite de pe WhatsApp. 

Un scurtcircuit de un an într-un sistem de educație axat obsesiv pe performanță a creat în rețea 

dezechilibre care se vor resimți pe termen lung. Cine și cum evaluează impactul? Cine regândește 

programa următorilor ani și cum vor fi reintegrați în circuitul școlar copiii care au pierdut cursa 

online sau nu au avut acces la nicio formă de școală? În multe cazuri, calificativele finalului de 

semestru pandemic au reconfirmat un adevăr trist și foarte cinic: sistemul continuă să noteze starea 

materială a familiei și condiția ei socială mai degrabă decât potențialul elevului. Când din clasa a 

patra părintele este depășit de exercițiile de matematică primite de copil ca temă pentru acasă, 

problema nu este a părintelui, ci a școlii de masă care își ratează an după an menirea de a oferi 

oportunități de educație tuturor elevilor înscriși în sistem, indiferent de meseria lu’ tata. Excelența 

se predă în clase dedicate performanței, nu într-un învățământ de masă cu elevi stivuiți în containere 

în curtea școlii, puși de-a valma într-un cuibar în care unii își vor putea cloci un viitor de aur 

datorită meditațiilor, iar alții vor scurma în noroi ca proaspeți absolvenți ai analfabetismului 

funcțional. 

O programă care îți pretinde din clasele primare să descifrezi ortograme care altădată se regăseau în 

examenul de gramatică pentru concursul de admitere la Drept este din același film SF cu o navă 

spațială care tocmai a aterizat lângă toaleta din fundul curții - putea-i-te-ai oare împotrivi?! 
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Dacă școala nu va deveni „altfel“ în fiecare zi, adică mai accesibilă, mai inteligibilă și mai practică, 

în bilanțul pandemiei vom crea o nouă coloană de victime nevinovate: copiii cu insuficiență școlară 

acută, peste al căror viitor putem întoarce de pe acum plăcuța cu „închis“.  
sursa: www.republica.ro, autor Viorela Mihai, 08.02.2021 

 

 

Vizitati platforma NARADA -  https://narada.ro/ 

              

             Tu, Profesor curajos, îți scrii nevoile sub forma unui proiect,  chiar aici, pe site! 

 

 
 

 

sau  

 

Platforma online www.itsybitsy.ro = platformă integrată de comunicare dedicată copiilor, părinţilor 

şi educatorilor şi include singurul post de radio din România pentru părinţi şi copii, ateliere pentru 

părinţi şi copii şi evenimente pentru timpul liber în familie. Itsy Bitsy FM emite în eter în Bucureșți 
și în peste jumătate din teritoriul României. Lumea Itsy Bitsy o puteţi accesa oriunde şi oricând, 

prin intermediul aplicaţiei gratuite ITSY BITSY FM, disponibilă în GooglePlay şi AppStore.  

 

 

http://www.republica.ro/
https://narada.ro/
http://www.itsybitsy.r/
http://www.itsybitsy.r/
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 Mulțumesc, domnule profesor!” de Patricia Polacco: o carte omagiu 

pentru profesori 

 
Editura Frontiera a lansat în luna februarie o nouă carte scrisă și ilustrată de Patricia 

Polacco, “Mulțumesc, domnule profesor!” Este una dintre poveștile cele mai emoționante ale 

Patriciei Polacco, un omagiu adus tuturor profesorilor care schimbă în bine viața elevilor lor.  

 
 

Cartea spune povestea adevărată a scriitoarei Patricia Polacco, care a suferit de dislexie în copilărie. 

Traducerea este semnată de Camelia Vida-Raţiu, traducătoare loială a acestei îndrăgite autoare. 

 

Personajul principal din “Mulțumesc, domnule profesor!” este micuța Trisha, care își dorește mult 

să citească. Din păcate, literele i se încurcă în fața ochilor ori de câte ori ia cartea în mână. Iar când 

încearcă să facă adunări sau scăderi, socotelile ei seamănă cu niște turnuri gata să se prăbușească. 

Deși are tot sprijinul de la bunica ei, Trisha suferă și începe să creadă că e grea de cap… Viața 

Trishei se schimbă odată cu sosirea unui nou profesor la clasă, care îi dă încredere și îi arată cu 

blândețe un nou mod de a învăța. 

 

“Cărțile Patriciei Polacco emoționează întotdeauna, pentru că în spatele lor se află povești 

adevărate din viața scriitoarei. Această carte dedicată domnului profesor din copilărie este cu atât 

mai actuală în zilele noastre, când ne întrebăm cu toții cum ar trebui să arate un educator de care 

copiii noștri să prindă drag.” – Ileana Achim, Director Editorial al Editurii Frontiera 

 

Detalii:  www.editurafrontiera.ro 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RIiq1hgLxmw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RIiq1hgLxmw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://editurafrontiera.ro/produs/multumesc-domnule-profesor/
https://editurafrontiera.ro/produs/multumesc-domnule-profesor/
http://www.editurafrontiera.ro/

