
 

 

 

Așteptăm să ne trimiteți produse 

care cuprind/reflectă trăirile 

generate de noua situație de 

viață în care ne regăsim. 

 

Poți alege între aceste două 

modalități de realizare, dar le 

poți selecta chiar și pe 

amândouă: 

1. Poți crea din hârtie, carton sau poate 

chiar alte materiale pe care le ai la 

dispoziție un scut pe care să reprezinți 

(prin desen, pictură, lipire, orice altă 

tehnică dorești) ce anume îți oferă 

siguranță, protecție în această situație 

de viață (când nu poți părăsi locuința, 

nu te poți întâlni cu prietenii tăi față în 

față, îți desfășori toate activitățile într-

un spațiu restrâns); 

2. Poți crea din hârtie, carton sau poate 

chiar alte materiale pe care le ai la 

dispoziție o mască (care să acopere 

întreaga față) pe care să reprezinți 

acele trăiri, acele sentimente pe care 

TU le resimți în situația actuală de 

viață ( ești mai tot timpul în aceeași 

încăpere – poate camera ta- unde 

desfășori diverse activități și nu ai voie 

să ieși din casă). 

 

  

„Spune cum te simți, 

arată-ne cine ești!” 

Cu masca sau scutul împotriva pandemiei 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
După ce ai finalizat 

produsul/produsele te invităm 
să realizezi o fotografie 

(purtând acest produs/aceste 
produse) astfel încât să nu fie 
dezvăluită fața ta.Poți sublinia 
ceea ce ai vrut să exprimi prin 

produsele create, prin 
asocierea unei posturi/ a unui 

gest. Să precizați numele 
vostru, clasa voastră și școala 

de care aparțineți. 
 
 

Data limită: 
10 aprilie 2020 
E-mail: projectcjrae@gmail.com 
 
 
 

Coordonatori proiect :  

profesori consilieri școlari din cadrul 

CJRAE Covasna: Filip Mária, Para 

Noémi și Rotundu-Cojocaru Mirela 

   

  

 
 

 
Produsele realizate vor putea fi vizualizate pe 
pagina CJRAE Covasna și a școlilor partenere 
urmând ca, în momentul în care situația actuală 
se va finaliza, să realizăm o expoziție a acestor 
produse. Prin trimiterea acestor fotografii vă 
exprimați implicit acordul în vederea utilizării 
acestora în mediul online. 

 

Participanții: 

                      Clasele 0-IV 

Clasele V-VIII 

Clasele IX-XII 

 

mailto:projectcjrae@gmail.com

