DRAGI CITITORI,
Nu de mult, revista „Orizont” a împlinit 10 ani de
apariţii semestriale periodice.
Când „am păşit” cu încredere şi speranţă în anul 2009, ştiam că în
28 martie 2008 Comisia Europeană a adoptat propunerea de declarare a anului în curs ca fiind Anul creativităţii şi inovaţiei în Europa. Aşadar,
redactorii, având experienţa apariţiilor anterioare, cumulată cu ideile
venite din rândul noilor colaboratori, au hotărât ca, începând cu numărul
22 al revistei aceasta să fie:
- INTERACTIVĂ (postată pe Internet pe pagina şcolii şi să ţină cont
de sugestiile cititorilor), ECOLOGICĂ (tipărită doar la comandă în formă
parţială şi apoi completă), „PUNCTUALĂ” (cu apariţii ritmice în iunie şi
decembrie) şi CU INFORMAŢIILE „LA CALD” (materialele primite de redactori, în urma corecturilor, să întregească paginile revistei în cel mult
3 zile).
Ne-am ţinut de cuvânt şi am tipărit un număr parţial (aprilie 2009)
pentru ca împreună cu numărul 21 să participe la „CONCURSUL DE REVISTE
ŞCOLARE” din luna mai 2009.
Revista pe care o răsfoiţi este numărul integral. Lectură plăcută!
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Concursuri instructive: olimpiade şcolare şi interdisciplinare, concursuri pe meserii, sesiuni de comunicări, simpozioane;
Creaţie: poezii, eseuri, expoziţii, desene, schiţe, lucrări practice, machete etc;
Activităţi educative şcolare şi extraşcolare: concursuri, competiţii,
proiecte derulate, etc;
Reportaje;
Interviuri (elev – absolvent – profesor – părinţi – alte personalităţi publice);
Excursii, vizite, drumeţii;
Jocuri, dileme logice;
Glume, bancuri, „perle”;
Caleidoscop
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