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„Ados créatifs, actifs et responsables pour une
citoyenneté européenne”, proiect Erasmus + parteneriat strategic KA229

Colegiul Național ”Silvania” Zalău

Raika Slavcheva), în parteneriat cu

în parteneriat cu School « St. Cyril

alte 3 instituții partenere : Colegiul

and

Național « Silvania

Methodius

»

din

Bulgaria, Agrupamenteo de Escolas
de

Carregal

do

Sal

» Zalău

-

România (profesor coordonator -

–

Turcu Anca ) ,

Agrupamenteo de

Portugalia, Liceo Statale Carlo Troya

Escolas de Carregal do Sal –

–

Portugalia (profesor coordonator –

Italia

a

obținut

o

finanțare

importantă în urma unui proiect

Aldina Mendes) și

Erasmus.

Carlo

Troya

–

Liceo Statale
Italia

(profesor

coordonator – Gesu Francamaria).
Proiectul

Erasmus

de

Parteneriat Strategic « Ados créatifs,

Toate activitățile proiectului se

actifs et responsables pour une

vor derula în limba franceză și vor fi

citoyenneté européenne» a fost pe

coordonate de School « St. St. Cyril

locul 5 în lista proiectelor aprobate

and Methodius ».

de

către

HUMAN

DEVELOPMENT
Bulgaria,

obținând

RESOURCE
din

Prin acest proiect, ne dorim să

puncte.

mărim numărul elevilor implicați în

CENTRE
92

Proiectul a fost depus de către

activități

School « St. St. Cyril and Methodius

dezvoltarea competențelor lor civice,

» din Bulgaria (profesor coordonator

democratice și de antreprenoriat
2

de

voluntariat

pentru

social. Pentru îndeplinirea acestui

Prima mobilitate «Récyclons

obiectiv, elevii din fiecare instituție

pour sauver la planète» va avea loc

vor participa la activitățile proiectului

în România și va fi organizată de

în cadrul unui ONG fictiv, o asociație

Colegiul Național „Silvania” Zalău.

care va lupta pentru protejarea

Vor participa la această mobilitate 24

mediului. Se va crea în fiecare

elevi și 6 profesori din instituțiile

școală parteneră un ONG fictiv și

partenere.

toate activitățile se vor desfășura în
cadrul acestor asociații. Astfel elevii

Proiectul se va derula pe o

vor învăța cum se creează și se

perioada

administrează un ONG în țara lor,

contractelor

dar și în țările partenere.

urmează să fie încheiate de către
şcolile

Activitățile din România vor

de

ani

de

conform

finanţare

beneficiare

RESOURCE

avea ca temă reciclarea creativă,

2

şi

care

HUMAN

DEVELOPMENT

CENTRE din Bulgaria.

cele din Bulgaria, alimentația bio,
cele

din

Portugalia,

În urma selecţiei s-au realizat

protejarea

pădurilor de incendii, iar cele din

următoarele echipe:

Italia, protejarea spațiilor verzi.

Echipa de management şi gestiune

Bugetul aprobat este de 91.880

1. Manager de proiect: Morar

euro, sumă care va fi folosită pentru

Florin, director

implementarea proiectului în fiecare

2. Responsabil

instituție parteneră și pentru cele 4

financiar:

Păuşian Claudia, contabil

mobilități de schimburi de elevi de

3. Coordonator

:

Turcu

scurtă durată (5 zile) la care vor

Mihaela-Anca, profesor de

participa 72 de elevi, însoțiți de 24 de

limba franceză

profesori.
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PREGĂTIRE

Echipa de implementare

ŞI

COORDONARE

ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT
1. Responsabil

promovarea

Elevi:

proiectului şi diseminarea şi

1. LAZĂR ANA

multiplicarea

rezultatelor

2. MOCAN ALEX

proiectelor -

Costea Valeria,

3. GORGAN MARIA

profesor de limba franceză;
2. Responsabil

4. REMEŞ ANTONIA

promovarea

5. PRODAN AMALIA

proiectului şi diseminarea şi

6. POP CRISTINA

multiplicarea

rezultatelor

7. DOBAI ANA

proiectelor -

Mezei Dana,

8. AVRAM IULIA

profesor de limba engleză;
3. Responsabil

9. TALOŞ IOANA

promovarea

PRODUSE FINALE

proiectului şi diseminarea şi
multiplicarea

rezultatelor

proiectelor -

Goga Lucian,

Elevi:
1. SAV-STANCIU RAREŞ
2. LUCA CRISTIAN

profesor de limba franceză;
4. Responsabil

evaluare

3. POP ŞTEFAN
şi

4. TODORUŢIU DANIELA

monitorizare a activităţilor şi a
rezultatelor
Florian

Iulia

proiectului
–

5. LUCACIU ŞTEFANIA

–

6. BUBOI GIULIA

director
Echipele

educativ;
5. Responsabil

pregătire

şi

şi

coordonare activităţi de voluntariat şi

monitorizare a activităţilor şi a

de produse finale vor fi coordonate

rezultatelor
Jozsa-Fechete

evaluare

de

proiectului
Anamaria

–

de profesorii:

–

TURCU MIHAELA- ANCA

laborantă.

FLORIAN IULIA
JOZSA-FECHETE ANAMARIA
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PROMOVAREA PROIECTULUI

întâlniri cu profesorii parteneri din

Elevi:

cele 4 şcoli, 7 întâlniri cu echipele de

1. CHENDE MIRUNA

elevi, 4 întâlniri

2. FLONTA ŞTEFANIA

profesori

3. SÎRBU ALEXANDRU

internaţionale: Concursul de logo-uri

4. SABOU CRISTIANA

în

5. BIGHE GEORGE

Concursul de logo-uri dintre şcoli,

6. OPRIŞ DARIUS

evaluarea iniţială, crearea site-ului

şi

cu echipele de

activităţi

fiecare

locale

şcoală

crearea

şi

parteneră,

DISEMINARE

proiectului,

paginilor de

Elevi:

Facebook pentru activităţile locale

1. MITRAŞCA REBECA

„Creactifs CNS” şi „Laboratoire eco-

2. GORGAN AMALIA

creactif”,

3. CRISTE ALEXIA

Facebook a proiectului „Creactif

4. BODEA CEZARA

Projet Erasmus”, crearea proiectului

5. STRÎMBU ROMINA

etwinning „Ados créatifs, actifs et

6. PATRICHI IULIA

responsables pour une citoyenneté

crearea

européenne”,
Echipele

de

promovare

paginii

crearea

de

colţului

şi

Erasmus+, crearea filmuleţului de

diseminare vor fi cordonate de

prezentare a echipei de proiect,

profesorii:

crearea ppt-ului de prezentare a

MEZEI DANA

proiectului, crearea filmuleţului de

COSTEA VALERIA

promovare a lansării, crearea unor

GOGA LUCIAN

articole

pentru

promovarea

proiectului în presa locală, lansarea
Până acum, toate întâlnirile şi

proiectului pe plan local, atelier

activităţile au avut loc în mediul

„Laboratoire

online,

platformelor

reciclare creativă, atelier virtual de

Google Meet şi Zoom. Am avut 2

reciclare creativă, atelier de realizare

cu

ajutorul
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eco-creactif”

de

a bradului eco, întâlnirea virtuală cu

deoarece până atunci avem timp să

elevii şi profesorii parteneri din cele 4

ne cunoaştem mai bine lucrând

şcoli.

împreună.
Chiar dacă trăim condiţii grele

şi

şcoala

online

această

experienţă în calitate de coordonator

provocare pentru noi, rezultatele

mă îmbogăţeşte, chiar dacă sunt

proiectului nostru încep să se vadă şi

debutantă

ne putem bucura toţi cei care

proiectelor Erasmus+ de parteneriat

participăm

strategic. Am şansa să am parteneri

acest

încă

mine,

o

la

este

Pentru

proiect

de

care

profesorii

noastră

Erasmus+ şi sunt foarte deschişi. La

lucrează foarte bine împreună şi toţi

orice pas, mă ajută, vin cu sugestii şi

îşi duc sarcinile la bun sfârşit cu

răspund pozitiv la orice provocare pe

succes. Singurul nostru regret este

care le-o lansez.

şcoala

trăit

coordonarea

colaborarea transnaţională. Elevii şi
din

au

în

deja

experienţa

că mobilitatea care era prevăzută
pentru

noiembrie

2020

a

fost

Alors,

amânată, dar noi suntem optimişti şi

je

dis:

soyons

CREACTIFS!

sperăm ca aceasta să aibă loc în cel

Mihaela-Anca Turcu , profesor

mai scurt timp. Noi suntem convinşi

de limba franceză

că va fi şi mai plăcută întâlnirea
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Zilele Ady
În fiecare an, cadrele didactice și

speranța că în anul viitor ne vom

elevii Colegiului Național „Silvania”

vedea în modul obișnuit, a fost dat

organizează

de

startul la eveniment, dar înainte

comemorare a poetului Ady Endre.

directorul Florin Morar a recitat în

În ciuda situației curente care nu

limba maghiară un fragment din

permite strângerea unui grup mare

poezia „Scăpătorul focului” de Ady

de oameni și a faptului că nici

Endre.

călătoritul

majoritatea

evenimentul

nu

este

recomandat,

Acest

fapt

a

oamenilor

lăsat

pe

surprinși,

organizatorii au găsit o soluție.

având un impact pozitiv asupra

Coordonatorii

spectatorilor

evenimentului

au

maghiari

care

au

decis să transfere festivalul cultural

apreciat efortul directorului de a

într-un mediu online. Astfel, tot

înțelege și de a aprecia cultura

evenimentul a putut fi urmărit pe

noastră.

platforma YouTube în direct.
Concursul a avut două runde. În
În prima parte a evenimentului,
Morar,

una dintre poeziile recitate, fie

directorul adjunct Faluvégi Ervin și

poezia scrisă de Ady Endre, fie

fostul

poezia

directorul

școlii,

director

Florin

prima rundă, recitatorii au prezentat

al

școlii,

acum

selectată

la

alegere.

Inspector Școlar General Vasile

Concurenții au fost conectați la

Bulgărean, au ținut un discurs scurt

întâlnire pe platforma Zoom, alături

în

succes

de juriu și de profesorii coordonatori.

concurenților la recitare și și-au

Când a venit rândul unui recitator, și-

reamintit de anii trecuți când am avut

a pornit camera și microfonul și a

ocazia să ne întâlnim față în față. În

început recitarea, de parcă ar fi

care

au

urat

mult
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recitat în fața unui public real.
Nouăsprezece elevi din școlile din
Sălaj, precum și din școlile partenere
din Csenger și Balassagyarmat din
Ungaria, au dat dovadă de talent, de
dedicație și de dezvoltare personală,
în

cazul

concurenților

care

au

de arte plastice, unde un elev de

participat și în anii trecuți.

clasa a XI-a din școala noastră a
câștigat premiul întâi. În categoria

După ce a trecut și cea de-a doua

recitatorilor juriul a avut de luat

rundă, juriul s-a retras temporar din

decizii grele, deoarece anul acesta

mediul

foarte

online

pentru

a

decide

mulți

elevi

talentați

au

câștigătorii. Între timp, profesorii

participat la concurs. Elevii din

coordonatori și ceilalți invitați speciali

școala noastră au primit premii

au desfășurat activități interactive

speciale și mențiuni, iar o elevă de

pentru concurenți. Apoi au fost

clasa a XI-a s-a ales cu premiul al

redate

despre

doilea. Membrii juriului au prezentat

spectacolele de muzică din trecut ale

criteriile după care au punctat elevii

corului școlar l’Adyk, pentru a crea

și

acel sentiment care ne cuprindea de

impresiile.

videoclipuri

și-au

evidențiat

remarcile

și

fiecare dată când ne aflam în sala
festivă a școlii, ascultând melodiile

La final, organizatorii au mulțumit

îndrăgite de toată lumea.

spectatorilor pentru participare și
pentru atenție, după care

Când această pauză s-a terminat,

evenimentul a luat sfârșit.

juriul s-a întors pentru a-și comunica
verdictul. În prima parte au fost

După participarea la acest festival

anunțați câștigătorii concursului

cultural, care are o importanță
8

grozavă în istoria școlii noastre, m-

noul coronavirus, ci s-au adaptat

am

situației, astfel încât noi să putem

simțit

didactice
„Silvania”,

mândră
din
care

de

Colegiul
nu

cadrele
Național

s-au

respecta tradițiile școlii.

lăsat

descurajate de situația impusă de

Módi-Ősz Dóra
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Alchimia regretului
Aud curgând șiroaie,
Stropi de ploaie
Ce odată au fost nori ușori
Ce pluteau pe cerul orb ca noaptea
Și surd ca o piatră.
Îi aud cu urechile mele,
Cu urechile tale
Cum cântă-n cor
Dirijați de granitul
Ce a fost odată un hieratic munte.
Numai noi nu știm
Ce am fost, ce suntem și ce vom deveni.
Noi nu știm...
Raul Cozlean
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Despre construcții
Din havuzul sufletului meu
Curge doar un frig molatic.
În ochii-mi plini de grafit
Cad cascade de arcane.
Sunt un pod caduc,
Într-o lume de castele sigure pe ele.
Raul Cozlean
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Trece luna
Strâng în pumni o zi și o noapte
Și mă urc pe scara lunii,
Acompaniat de un cântec de șoapte,
Un ciudat ca toți nebunii.
Și în ceasul greu al minții,
Când afară-i moartea zilei
Tu mă rumegi cu toți dinții
Despicat pe patul milei
Între lei sau între sfinți?
Nici măcar soarele nu știe
Unde sunt, dacă mai am părinți
În această horă de melancolie.
Și din nou cad, și din nou pic,
Mă împiedic de un gând
În al nopții mers pitic,
Te văd pe tine surâzând.

Raul Cozlean
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Éjszaka úgy tűnik...

Aseară când totul

Éjszaka mikor úgy tűnik,

Seara, când totul ni se pare,
Că numai linişte există pe zare

Hogy csak a csend létezik,

Uitându-mă la fereastra îngheţată

Figyelve a befagyott ablakot

Gândindu-mă la viaţa cea scurtă.

Az élet tova telik.

Armonia naturii în timpul nopţii,

Éjszaka harmonikus a természet,

Este cea mai importantă

Ez a legfontosabb,
Az egyszerű emberek életében,

În viața oamenilor simpli de acasă

Az idő csak úgy rohan.

Gândindu-se la trecerea timpului.

Seres Dorka-Eszter
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Érzelem nélküli

Fără emoții

Gondoltam, írok egy verset,

Am vrut să scriu o poezie,

Amely érzelem nélküli.

Fără emoții. Care nu te

Nem csal szemedbe könnyet,

înlăcrimează pe tine.

Vagy örömet, hogy neked

Fără bucurie, cum îți e mai uşor

könnyebb.

ţie.

Nem tesz boldoggá téged,

Nu te face fericită, nu va fura din

Nem veszi el a részed,

tine , nu-ți fură visele din fantezie.

Nem lopja el az álmod,

O să fie acolo, în jurnal, le găsești

A naplódban megtalálod.

fără un gust amar.

Nem leszel tőle boldog,

Nu-ți creează emoții, nu va lăsa

Nem mossa le a sok kormot.

limpezime.

Nincs rád semmi hatással,

Nu are niciun efect asupra vieții

Csak van s ott áll nulla dobással.

tale,

De rájöttem, hogy ez nem az én

Există, doar fără onoare.

műfajom.

Dar nu cred că asta e stilul meu.

Pont.

Punct.

Palkó Hanna
Tradusă de Seres Dorka- Eszter și
Széri Rebeka Franciska
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De Crăciun
Crăciun ... sclipire ... strălucire ...
mâncăruri

delicioase

...

iată

totuși

curățenie

familii

câteva

generală,

mâncărurilor

biserici pline ... daruri prețioase ...

împachetarea cadourilor, etc. Dar

copii în jurul bradului împodobit ...

te-ai

M-am gândit că toate acestea fac

cititorule, la faptul că nu este

parte

aceea

suficient să faci curățenie în casa

minunată, pe care o așteaptă

ta, ci trebuie să te gândești și la

lumea în fiecare an cu nerăbdare:

starea inimii tale? N-are niciun rost

Crăciunul. Dar se pune întrebarea:

ca totul să strălucească, dacă tu nu

atât să fie totul? O zi, sau poate

te simți odihnit și nu te poți gândi la

două, și totul dispare dintr-o dată?

nimic altceva în afară de dormit.

Trebuie să ne iubim unul pe celălalt

Cum ai putea sărbători cu bucurie,

numai pentru o perioadă atât de

dacă inima ta este plină cu

scurtă? E bine să ne gândim la cei

îngrijorare: oare vei reuși să termini

săraci numai o dată pe parcursul

totul la timp?

anului?

din

Și

sărbătoarea

cum

rămâne

a

prepararea

adunate ... colinde voioase ...

gândit

și

exemple:
prăjiturilor,

vreodată,

dragă

cu

Sărbătoritul? Sau nici măcar nu ne

Împodobim toată casa, punem

pasă de El?

instalații peste tot, ca să avem
bună dispoziție, ca să nu simțim cât

Zilele înainte de Crăciun trec cu

de întuneric este în lumea din jurul

grabă și osteneală. Nu aș vrea să

nostru. Dar pe lângă aceste lucruri

încep o listă cu sacrificiile pe care

ne gândim vreodată cum a fost

trebuie să le facă femeile ca totul

primul Crăciun, când Iisus s-a

să fie perfect până la Crăciun, dar

născut pe lume? Închide ochii și
15

imaginează-ți un bebeluș într-o

Gândește-te puțin la păstorii care

iesle, înconjurat de animale, afară

stăteau afară, în câmp, lângă

era frig, bătea vântul, totuși Maria

turmele lor, când deodată cerul s-a

și Iosif puteau să se bucure și în

înseninat, și au primit o veste

împrejurări sărăcăcioase.

minunată, ba chiar aceasta era

Tu ești fericit și după sărbători,

transmisă de către un înger: „Vi s-a

când ajungi la zilele de lucru?

născut un Mântuitor!” Și eu am o

aceste

veste bună pentru tine: Crăciunul
Cumpărăm

diferite

cadouri

nu trebuie să fie centralizat în jurul

pentru membrii familiei, pentru

formalităților, nu trebuie să îți faci

prieteni, le împachetăm frumos, ca

griji, ci trebuie să te gândești mai

ei să fie fericiți. Dar pe lângă toate

ales la starea inimii tale, să ai pace,

acestea să nu uităm că această

să fii fericit împreună cu familia ta.

sărbătoare are în centru Darul

Sper că vei înțelege esența acestei

divin, care a fost trimis pe lumea

sărbători!

aceasta de către Domnul.
Abigél Szilágy
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Omul cu sufletul orb
Oglinda lacului ceresc
Cu apele-nghețate,
Se-arată peste văi și sate
De geruri încoronate,
Iar umbrele descresc.

Pe bolta cea de nouri goală
Pe-ale cerului aripe
Cu reflexii azurite
Construit din clipe-clipe
Nimic nu mișcă, nimic nu zboară.

Dar omul cu sufletul orb,
Cu privirea rece
Peste dimineață trece ,
Peste florile de gheață,
Peste pâlcurile de ceață,
Peste cerul senin,
Superb și divin
17

Și nimica nu simte ca un corb.

Dar omul cu sufletul viu
Privește și iubește
Totul și orice găsește
Chiar și-n cel mai pustiu pustiu.

Alexandra Buciu
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„Ados créatifs, actifs et responsables pour
une citoyenneté européenne”, proiect
Erasmus + - dinamism şi creativitate
loc

Erasmus+ este programul prin

lansarea

proiectului

”Ados

care Uniunea Europeana susţine

créatifs, actifs et responsables pour

educaţia, sportul şi tineretul, şi,

une citoyenneté européenne” de

îmbinând

programe

către echipa Colegiului Național

precedente, oferă oportunităţi unei

“Silvania” în cadrul programului

game variate de persoane şi

Erasmus+, înființat si susținut de

organizaţii.

Uniunea Europeană.

şapte

Anul acesta, Colegiul National
“Silvania” are onoarea să participe
în acest program, printr-un proiect
desfășurat în parteneriat cu alte trei
licee din jurul lumii. Echipa de
proiect, formată din șase profesori
şi 26 de elevi, a coordonat mai

Evenimentul a început la ora

multe activităţi care susţin tema
ecologică

a

proiectului

17:00 pe platforma Zoom, având o

„Ados

durată de 40 de minute. Pe

créatifs, actifs et responsables pour

parcursul

une citoyenneté européenne”.

acestuia

a

fost

prezentată atât idea generală a
proiectului, cât și activitățile care

În data de 10 Noiembrie a avut
19

vor

fi

desfășurate

de

tinerii

responsabili ai Terrei.

Colegiului Național Silvania pe
parcursul

perioadei

La nivelul fiecărei şcoli a avut loc

de

un concurs de logo-uri pe tema

menționat

proiectului. Echipa responsabilă cu

faptul că deplasările internaționale

concursul de logo-uri din şcoala

ale elevilor sunt amânate din cauza

noastră a fost formată din Prodan

măsurilor de oprire a răspândirii

Amalia, Sîrbu Alex şi Gorgan

activitățile vor

Amalia. Logo-ul câştigător a fost al

avea loc în mediul online, sau,

elevului Stan Alexandru din clasa a

când este posibil, pe plan local. La

VI-a.

desfășurare.

A

fost

virusului. Astfel,

lansarea

proiectului

au

fost

prezente 52 de persoane printre
care

membri

importanți

ai

comunității și ai vieții academice,
precum

doamna

inspectoare

Domuța Gabriela, domnul director
Morar Florin și domnul director
adjunct Faluvegi Ervin.

Prezentarea membrilor echipei a
avut loc prin intermediul unui video
realizat de elevi inventivi, cu un pic

A urmat concursul între cele 4

de ajutor din partea profesorilor.

licee partenere în proiect şi logo-ul

Acest

câştigător care va apărea pe

material

a

arătat

lumii

pasiunea și determinarea pe care

materialele

tinerii o au pentru a schimba viitorul

proiectului va fi cel al şcolii din

planetei într-unul mai verde și pe ei

Bulgaria.

înșiși în cetățeni activi, creativi și
20

de

promovare

a

felicitări sezonale la suporturi de
lumânari şi cutii de bijuterii.

Activitatea a rezultat în două
concursuri: unul cu durata de o
săptămână,

în

care

tinerii

participanți au creat clipuri video şi
ghiduri de tipul „how to do”, arătând
Pe data de 27 noiembrie, echipa

colegilor lor cum simple materiale

de proiect a organizat un Laborator

pot

Eco-creativ, un eveniment în care

decoraţiuni; celălalt s-a desfăşurat

participanţii

să

în timpul evenimentului, provocând

reciclabile

elevii să producă un obiect în

precum dopuri, becuri, conuri de

spiritul sărbătorii în doar 25 de

brad,

minute,

au

transforme

învăţat

obiecte

hârtie

şi

beţişoare

de

uşor

deveni

câștigătorului

elegante

fiindu-i

îngheţată în decoraţiuni de Crăciun

promisă o coroană de Crăciun

care

făcută manual.

îţi

taie

respiraţia

cu

frumuseţea lor.

Laboratorul

virtual

a

durat

aproximativ două ore, timp în care
elevii

de

toate

vârstele

au

confecţionat felurite obiecte, de la
21

participanţii proiectului din şcolile
partenere — School « St. St. Cyril
and Methodius » din Bulgaria,
Agrupamenteo

de

Escolas

de

Carregal do Sal, din Portugalia și
Liceo Statale Carlo Troya, Italia —
pentru a face schimb de experienţe
avute

în

cadrul

proiectului.

Trei elevi , membri ai echipei de

Evenimentul a demonstrat că, deşi

proiect, au alcătuit un brad de

provenim din medii diferite, suntem

Crăciun eco, format din role de

oameni , şi, în final, toţi simţim

carton colorate în interioriul cărora

problemele vieţii şi bucuria caldă a

se

unei

găsesc

diverse

obiecte

decorative estetice care reprezintă

sărbatori

lângă

familiile

noastre.

atât membrii echipei cât şi veselia
sezonului.

Elevii din şcolile participante au
prezentat pe rând activitatea de
voluntariat şi modul în care s-a
desfăşurat în şcoala lor. (România,
Bulgaria, Portugalia, Italia). Au
Marți, 15 noiembrie, elevii și

folosit filmuleţe şi prezentări PPT.

profesorii echipei române s-au

Singura şcoală care a fost într-o

întâlnit

în

mediul

digital

cu
22

sală de clasă a fost Portugalia.

introdus un cuvânt cu care a rămas

Elevii din cele 4 şcoli au prezentat

de la această activitate.

tradiţii

şi

feluri

de

mâncare

specifice de Crăciun. Am ascultat
colinde, a fost o atmosferă pozitivă
şi totul a fost prezentat în mod
dinamic şi interactiv.
La final, cu ajutorul aplicaţiei

George Bighe

Mentimeter, am făcut un norişor de
cuvinte.

Fiecare

participant

a
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