
Așteptarea miracolului de Crăciun 

 

In ziua de 19,decembrie,2017 elevii claselor speciale I.-VIII.F, din 

Școala Gimnazială „Gaál Mózes” Baraolt, împreună cu profesorii au 

decorat clasele în podoabele crăciunului. 

Elevii mai mari din clasele V.-VIII. au colorat cu culori festive 

formele tucite din ipsos: brazi, clopote, Moș Crăciun, om de zăpadă, 

steluțe, etc. Aceste forme colorate au simbolizat venirea sărbătorilor, de 

aceea elevii au împachetat și le-au dăruit profesorilor din Școala Specială 

de la Olteni. 

Elevii din clasele I.-IV. au creat îngeri din lână. Această technică 

numită împâslire, a fost prezentat și învățat de invitanta 

noastră,  doamna Dénes Kinga, reprezentanta Asociației „Diakónia”. 

Elevii au fost foarte entuziasmați, au împrietenit foarte repede cu lâna, au 

mirosit, au simțit textura. După care au urmat toate instrucțiunile 

povestite și arătate de doamna Dénes Kinga. 

 

Activitatea s-a desfășurat cu atât de mare bucurie și râsete, ca și 

profesorii s-au simțit să încadreze. 

 Atat elevii, cât și profesorii s-au simțit foarte bine, au rămas cu 

amintiri și zâmbete, cu suflete pline cu miracolul crăciunului 
.Profesori participanți: Bogyor Izabella, Krafft Annemarie, Pál 

Hadnagy Ilona, Bocskor Zsuzsánna, Lázár Vilma, Szabó Zsuzsa, 

Fábián  

 

 

Să dăruim e bun pentru suflet 

  

În ziua de 21,decembrie,2017 ne-au vizitat elevii mai mari din 

Consiliul elevilor a Liceului Tehnologic „Baróti Szabó Dávid”.  Elevii claselor 

speciale I.-VIII.F, din Școala Gimnazială „Gaál Mózes” Baraolt, au primit 

de la ei ciocolată și daruri. 

Consiliul elevilor au făcut acest gest frumos împreună cu voluntarii 

de la Asociația Providenția. (Gondviselés Segélyszervezet) 

Mulțumim din suflet pentru această faptă atât elevilor, voluntarilor, 

cât și Directorul liceului. 

Diriginții claselor: Bogyor Izabella, Bocskor Zsuzsánna, Lázár 

Vilma 
 



 

Petrecere cu sendwișuri calde 

 

 

 În ziua de 22 decembrie 2017 în cadrul activitățiilor Școala 

altfel, elevii claselor speciale I.-VIII.F, din Școala Gimnazială „Gaál Mózes” 

Baraolt, împreună cu profesorii au dat petrecere. 

Am cumpărat toate necesarele pentru petrecere, profesorii împreună 

cu elevii au pregătit masa, au făcut sendwișuri calde, au băut răcoritoare. 

Fiecare elev a povestit întâmplarea preferată din această săptămâ. În timp 

ce au mâncat și au ascultat muzică au povestit experiențele, au râs 

împreună cu profesorii, au zis bancuri, au glumit pe seama celorlați. 

Elevii s-au simțit foarte bine, au ascultat cântece de crăciun. A fost o 

zi ideală de a simți și de a se pregăti pentru așteptarea ajunului de a 

Crăciun. 

Profesori participanți: Bogyor Izabella, Krafft Annemarie, 

Bocskor Zsuzsánna, Lázár Vilma, Szabó Zsuzsa, Fábián Anetta. 
 
 

În ziua de 22 decembrie (joi) elevii din clasele speciale I. - VIII. F, din 
Școala Gimnazială ,, Gaál Mózes” Baraolt, au vrut să meargă la săniuș și 

la patinaj, dar din cauza lipsei de zăpadă și a vremii, au participat la un 
program bazat pe dezvoltarea personalității. În activitate au fost jocuri de 

rol, jocuri de abilitate, jocuri în grup. 

Profesori participanți: Bocskor Zsuzsánna, Bogyor Izabella, 

Lázár Vilma, Fábián Anetta, Szabó Zsuzsa, Krafft Annemarie 
 


